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Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän ja alueellisen palvelutiimin kokousmuistio 
 
Aika:  6.5.2014 klo 9.30- 11.52 
Paikka:  Keminmaan kunnan valtuustosali 
 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
Ylitornio:  Kari Askonen,  pj+ Eeva Leukumaa+ 
Tornio:  Sakari Malin + Jukka Ronkainen- 
Kemi:  Mari Kärkkäinen+ Liisa Niiranen+ 
Tervola:  Mika Simoska + Helena Hartikainen+ 
Kemi-Tornion AMK: Leena Leväsvirta + Sinikka Kähkölä- 
Keminmaa:   Anniina Mäkimartti+ Lauri Sipola+ 
Simo:  Esko Tavia - Minna Simoska + 
LPSHP:  Riitta Luosujärvi+, Juha Kursu-, Sirkka Tuunainen+ 
 
Palvelutiimi:    
Kemi  Liisa Niiranen pj,+ Outi Kääriäinen+, Mari Kärkkäinen+ 
Keminmaa  Seija Parviainen-, Lauri Sipola+,  Anniina Mäkimartti+ 
Simo/ Oulunkaaren ky Hilkka Karttunen- 
Tervola  Helena Hartikainen+, Jouko Autio- 
Tornio  Leena Karjalainen+, Sakari Malin+, Maarit Alalahti- 
Ylitornio  Eeva Leukumaa+, Kari Askonen+ 
Meri-Lapin kehittämiskeskus Martti Ruotsalainen- 
LPSHP  Riitta Luosujärvi+ 
PTH-yksikkö:  Teija Horsma+,  Pertti Sakaranaho+, Merja Haapakorva-Kallio+, 
 
Muut kokoukseen kutsutut henkilöt: Leena Pimperi-Koivisto- ja H.Tapio Hanhela- 
E-Arkisto: Kristiina Mattanen+,Reijo Nikupeteri+, hankkeen valvojan Jari Suhonen/ THL tilalla Tellervo Alanärä+ , 
(9.30- 10) 
Ikäihminen toimijana hanke: Anne Soidinmäki  ja Sirpa Vuorimaa (10-10.20) 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Kari Askonen toimi kokouksen puheenjohtajana. Sihteerinä Merja Haapakorva-Kallio. Todettiin osallistujat. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 

 
3. Edellisten kokousten muistioiden hyväksyminen 

Hyväksyttiin  PTH-yksikön ohryn ja Palvelutiimin muistiot. 
 

4. Länsi-Pohjan sähköinen lääkärintodistus ja yhteisrekisteri/ Kristiina Mattanen 
Tilannekatsaus hankkeesta. Esitys liitteenä. 
Valtionavustusta saadaan A-todistuksen sähköistämiseen ja yhteisrekisteriin. 
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Pegasoksen päivitys 0.9 tehty.  Paljon käytännön ongelmia päivityksestä. Tähän mennessä mennyt 2 kk aikaa 
sellaiseen ylimääräisen, mihin ei ole voitu varautua.  
Testaus A-todistuksen osalta liki valmis. Tuotantokäytön pilotti alkaa syksyllä. 
Yhteisrekisterin testaus suoritettu 22.4.2014   
 
Päivitysongelmista johtuen joudutaan tekemään muutosaikataulu. Projektipäällikkö esittää että käyttöönotto 
siirtyisi 15.9.2014. 
Talous: 33 563,80 €, josta valtionapu 56 %. CGIn  laskuja ei ole maksettu vielä koska päivitysversiossa on ollut 
niin paljon ongelmia. 
 
Ohjausryhmä: 
- Turhaa työtä on jouduttu tekemään paljon. Potilasturvallisuus on uhattuna. 
- Ongelmista on shp:n johto reklamoinut CGI:lle ja mahdollisista haettavista korvauksista. CGI on luvannut 

priorisoida asian ykköseksi. 
- Kunnissa on kirjattu ylös kustannuksia, mitä virheellisestä päivityksestä ja ohjelman toimimattomuudesta  

johtuen on syntynyt. CGI ei ole myöskään aikonut korjata yhteispäivystyksen koodausta tähän versioon, 
josta seuraa että tuloja jää saamatta. 

 
Alanärä: A-todistusta ehditään pilotoida 3 kk ennen 15.9.2014. Testaussuunnitelmasta puuttuu kansallisten 
määritysten mukainen tallentaminen  e-Arkistoon.  Tällä hetkellä kertomustiedoissa ei näy muuta kuin että a-
todistus on laadittu, mutta ei sisältöä. Todennettava onko käytettävä, kaikki kommentit ylös ja kaikki käytet-
tävyyteen liittyvät asiat ovat tärkeitä.  Pegasoksen osalta järjestelmä tulee saada auditoitua. CGI ja Tieto teke-
vät yhteistestauksen yhdessä Kelan ja asiakasorganisaatioiden kanssa. Testaajat antavat lausuntonsa testaus-
ten jälkeen. 
9.5 mennessä LPSHP:n lähetettävä lausuntonsa yhteisrekisteristä. 
 
Ohjausryhmä valtuutti puheenjohtajan, projektipäällikön ja shp:n tietohallintojohtaja laatimaan lausunnon  
THL.lle. Projektipäällikkö valmistelee asian. 
Käyttöönotto siirtyy 15.9.2014. Käyttöönoton siirtyminen johtuu  CGI:n toimimattomasta ohjelmaversiosta, 
jota ei saada korjattua ajoissa. Kuopion käyttöönotto 22.5 josta myös raportoidaan ongelmat ensimmäisenä. 
Seuraavaan palvelutiimiin tuodaan kunnille aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. 
 

5. Ikäihminen toimijana-hanke/ Sirpa Vuorimaa ja Anne Soidinmäki 
Esitys liitteenä. 
Työajanseuranta organisoitu vanhuspalvelujohtajien kautta. Työajanseurantaa käytetään pohjana kun arvioi-
daan tarvittavia resursseja alueelliseen palveluohjaukseen. 
Alustavasti arvioitu että alueelliseen palveluohjaukseen tarvittaisiin 1,5- 2 henkilöä. vertailualueena Jyväsky-
län alue, jossa 3 henkilöä tekee alueellista palveluohjausta. 
Alueellinen palveluohjaus ja sen tarve korostuu kun mennään yhteistoiminta-alueeseen.  
Alueellisen mallin rakentaminen  hankkeen suurin ponnistus ja jota odotetaan. 
Kiertävä palveluohjausmalli- ei ole saanut kannatusta palveluohjaajien  keskuudessa, nähty keskittymisellä 
saatavan parempaa osaamista ja asioiden hallinnassa. 

 
 

6. PTH-yksikön ohjausryhmän ja alueellisen  palvelutiimin roolit ja  toiminnan yhteensovittaminen peruster-
veydenhuollon yksikön ohjaamisessa 
Eri foorumeilla asiasta keskusteltu.  
Shp:n hallitus on  asettanut PTH-yksikön ohjausryhmän ja tehtävät ja kehittämiskeskuksen asettanut tehtävät 
palvelutiimille. 
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Ohjausryhmä on perustettu PTH-yksikön käynnistymisen tueksi. PTH-yksikkö toiminut nyt liki kaksi vuotta. 
 Palvelutiimissä ja ohjausryhmässä käsitellään paljolti samoja asioita. 
Alkujaan palvelutiimin rooliksi on asetettu asioiden valmistelu kehittämiskeskuksen johtotiimille, joka vie asi-
at sitten eteenpäin seutuhallitukselle.  
Palvelutiimi ottanut nyt itsenäisemmän roolin. Palvelutiimissä valmisteltu asioita kuntien päätettäväksi, vai-
kuttamismahdollisuus yhteisiin asioihin.  Alueellisen yhteistyön, yhteisten käytäntöjen kannalta tärkeä foo-
rumi. Kunnat päättävät itsenäisesti asioista. 
 
Seuraavaan kokokseen listataan palvelutiimin ja ohjausryhmän roolit. Yhdistämistä ei vastusta kukaan mutta 
tehtävät ja roolit on syytä käydä ensin läpi. Kokoonpanossa on huomoitava moniammatillisuus. 
Seuraava yhteinen kokous käsittelee pelkästään tätä asiaa. 

 
7. Hankeasiat 

Hankkeita tulee linjata alueellisesti /seutukunnallisesti, tarkastellaan samassa yhteydessä kuin ohjausryhmän 
ja palvelutiimin tehtäviäkin. 
 
Suunnitteilla :Paljon tukea tarvitsevien palvelujen kehittäminen-hanke. Lyhyt tilannekataus liitteenä. 
Tällä hetkellä tiedossa vain ”mutuna”  palvelujen mahd. suurkäyttäjät. Analyysilla merkitystä rakennettaessa 
hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjuja ja tulevaa yhteistoiminta-aluetta. Jatketaan hankevalmistelua, rahoitusta 
haetaan Kaste-ohjelmasta. 

 
8. Terveyden edistämisen koordinaatio 

Esitys liitteenä 
Resursointi tässä tiukassa taloudellisessa tilanteessa vaikeaa, sovittiin että uusitaan aiemmin laadittu hanke-
hakemus.  

 
9. Sosiaalipäivystyksen toimintakertomus v. 2013/ Teija Horsma 

Toimintakertomusluonnos on jaettu sähköpostilla tutustuttavaksi, kommentit voi toimittaa Teijalle. 
Keskutelussa tuotiinesiin, että 

- Virka-aikana alueellinen palveluohjaus voisi toimia ei kiireettömissä yhteydenotoissa paremmin kuin 112. 
- Nyt sosiaalitoimen puhelinaikaa on tarjolla rajoitetusti esim. 3 h/päivä, tiettynä aikana.  
- Virka-ajan ulkopuolinen palvelujärjestelmä on ”huippuunsa viritettyä” mutta virka-aikaista toimintaa tulisi 

parantaa ja kehittää. 
 

10. Tarjous SHQS-järjestelmästä 
Tarjouslaskelma liitteenä. 
Tarkistetaan onko vuosihinta vai kokonaiskustannus.  
Kemi, Keminmaa, Tornio suhtautuvat myönteisesti SHQS:n kriteeristön hankintaan, Tervolassa asiaa ei ole vie-
lä käsitelty. Selvitetään myös Simon/ Oulunkaaren kiinnostus. 

 
11. Esitys työterveyshuollon järjestämisestä / Outi Kääriäinen 

TTH-lain voimaanastumista ilmeisesti lykätään sote-lain voimaantuloon. Jos laki astuu voimaan 2015 niin alu-
eella tulee kiire asian järjestämiseksi. 
Selvitetään seur. kokoukseen mennessä lain voimaantulo.  Edelleenkin kuntien työryhmän jäsentenkanta on 
että yhteiseen tth mennään.  
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Sovittiin, että viedään asia johtotiimin kautta seutuhallitukselle päätettäväksi sillä ehdolla,  että jos tth:n osal-
ta lain voimaan tulo lykkääntyy niin asiaa viedään yhdessä sote-alueen kanssa eteenpäin.  Muussa tapaukses-
sa työryhmä käynnistää tth:n alueellistamista koskevat toimet. 
THL:n kantana on että tth:n tulee keskittyä vain tth:a koskeviin asioihin, sairaudenhoito kuuluisi perustervey-
denhuollon järjestettäväksi 

 
 

12. Sote-linjaukset ja soteverkostorakenne 
 

Soterakenneverkosto:  
Kaste-ohjelman toimesta järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista integraatiota edistäviä työ-
pajoja. Työpajoissa on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia sekä saada asiantuntijatukea muutoksen toteuttami-
seen ja arviointiin.  Mukaan Pohjois-Suomesta ovat ilmoittautuneet Oulu, Kuusamo, Kokkola, Kainuun sote 
kuntayhtymä sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. 

 
Ilmoitetaan Kaste-ohjelmapäällikkö Leena Meriläiselle että  Länsi-Pohjan toimijat osallistuvat verkostoon ja 
yhdyshenkilönä toimii Merja Haapakorva-Kallio.  
 

13. Muut asiat 
Seuraavassa kokouksessa olisi hyvä käsitellä kiireellisen hoidon asetus 
Sosiaalihuoltolaki lausunnolla, Länsi-Pohjan alueen kunnilta eikä shp:ltä ole pyydetty lausuntoa, mutta asiaan 
on tarpeellista paneutua. Lausunto tulee antaa 6.6 mennessä. Palvelutiimin nimissä voidaan lausunto antaa, 
Teija Horsma valmistelee pohjan. 
 

14. Seuraava kokous 
Palvelutiimin seuraava kokous on 4.6. klo12.30 Tervolassa. (Huom! muuttunut aika, aiemmin oli sovittu 9.6) 
Ohjausryhmän ja palvelutiimin yhteiskokous pidetään  17.9 klo 9.30  
 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.52. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Merja Haapakorva-Kallio 

 
 
 
 

 


