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Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän kokousmuistio 
 
Aika:  11.3.2015 klo 9.00 -11.10 
Paikka:  Ruutinkari , PTH-yksikkö LPSHP  
  
Osallistujat 
Ylitornio: Kari Askonen,  pj 
Tornio:    Leena Karjalainen                      
Kemi:      Mari Kärkkäinen  
Tervola: Mika Simoska   
Lapin AMK: Outi Hyry-Honka                        
Keminmaa: Lauri Sipola                        
Simo:    Vivi Marttila  Tarja Leskinen 
LPSHP: Riitta Luosujärvi,  Juha Kursu, Sirkka Tuunainen  
PTH-yksikkö: Teija Horsma , Pertti Sakaranaho, Maritta Rissanen 
 
Muut kokoukseen kutsutut henkilöt:  
E-Arkisto: Kristiina Mattanen, hankkeen valvoja Jari Suhonen/ THL 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin 
 

3. Edellisten kokouksen muistion hyväksyminen 
Muistio on lähetetty sähköpostilla.  Hyväksyttiin. 

 
4. Videoyhteys ongelmien vuoksi asia kohta 5 käsiteltiin ensin.  PTH- yksikön toimintakertomus 2014 käytiin 

läpi. Toimintakertomus liitteenä. 
Ohjausryhmän mukaan perusterveydenhuollon yksikkö on toiminut tehokkaasti. Työtä tehty paljon eri verkos-
tojen kanssa. Luottamuksen rakentaminen erikoissairaanhoidon ja PTH kanssa merkittävä tekijä. Terveyden-
huoltolaissa ennakoitu hyvin tuleva sote lainsäädäntö, velvoittamalla perustamaan perusterveydenhuollon 
yksiköt.  Toimintakertomus ja järjestämissuunnitelman päivitys viedään kuntayhtymän hallitukseen. 

 
5. Länsi-Pohjan sähköinen lääkärintodistus ja yhteisrekisteri 

Sähköinen lääkärintodistus ja yhteisrekisteri perusterveydenhuollossa hanke on päättynyt 28.2.2015. Sähköi-
nen lääkärintodistus toimintamallissa lääkärintodistukset lähetetään sähköisesti Kelaan, yhteisessä potilastie-
torekisterissä mahdollistetaan asiakkaan tietojen näkyminen yli organisaatiorajojen perusterveydenhuollossa.  
Kristiina Mattanen esitteli hankkeen loppuraportin. Tilinpäätös ei ole vielä valmis, aikaa sen tekemiseen on 
toukokuun loppuun saakka. Hankkeen aikana on ollut paljon teknisiä ongelmia, ja aikatauluissa on jouduttu 
joustamaan.  E-arkistoon on liitytty vuoden 2014 lopulla, sähköinen lääkärintodistus on käytössä kaikissa kun-
nissa ensimmäisenä shp:nä Suomessa.   
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Kehittämiskohteeksi lääkärintodistusten osalta tuotiin esille, että Pegasoksessa olisi automaattisesti ohjelmoi-
tuna täppi kohdassa "Potilas hyväksyy välityksen toiselle osapuolelle" ja ”Kela”, Käytännössä pidetään tur-
hauttavana kysyä potilaalta lupaa todistuksen lähettämiseen ja erillisten ohjeiden antamiseen todistuksen vä-
lityksestä, tämä hankaloittaa ja hidastaa työntekoa. Ongelmana kuitenkin on että alaikäisten ja ”yli-ikäisten” 
70 v. todistuksia siirtyy Kelaan automaation ollessa päällä.  Kehittämiskohde kirjattiin loppuraporttiin ja  THL 
selvittää asiaa. 

 
Potilastietojen osalta tuotiin esille ongelma, ettei ensihoidon tietojärjestelmä keskustele Pegasoksen kanssa.  
Ensihoidon sähköisestä sairaskertomuksesta pitäisi saada lukuoikeus kuntiin.  
 
Toisena tuotiin esille, että jos potilasta ei ole informoitu, kaikki tiedot eivät näy.  Tämä vaarantaa potilastur-
vallisuutta.  Parempi olisi että näkyvät automaattisesti, ellei potilas niitä kiellä.  

 
Suunterveydenhuollossa on tavoitteena yksi potilaskertomusjärjestelmä.  PTH -yksikkö vie asiaa eteenpäin. 
Kristiinan esitys liitteenä. 

 
6. Järjestämissuunnitelman päivitys 12/14 

Järjestämissuunnitelman päivitys käytiin läpi.  Ehdotettiin, että kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arvioin-
tia voisi tehdä oppilaitosten kanssa yhteistyönä. Sovittiin, että asiaa käsitellään seuraavassa yhteistyöpäivässä.  
Keskusteltiin päihdepotilaiden hoitamisesta, alueelle tarvittaisiin yhteinen päihdehoitaja.  Lisäksi psykogeriat-
risten potilaiden hoidossa on vaihtelua kuntien välillä. Nämä huomioidaan tuotantoaluevalmistelussa. Se-
niorikaste -hankkeessa aloittanut Saara Bitter, joka laatii muistipotilaan hoitopolun.  
Suun terveydenhuollon päivystys järjestetään päivystysasetuksen mukaisesti. Terveyskeskus hoitaa virka-
aikana ja virka-ajan ulkopuolella akuutti klinikka varsinaiset päivystyshoitoa vaativat potilaat. 

 
7. Kuntien omarahoituksen koordinointi hankkeissa 

Koska kehittämiskeskuksen rooli muuttuu jatkossa,  on mietittävä miten yhteisten sote -hankkeiden kuntara-
hoituksen osuus maksetaan jatkossa. Yhtenäinen malli olisi hyvä. Tälle vuodelle hankerahat budjetoitu shp:lle. 
Ongelma hankkeiden osalta jotka tulevat nopeasti. Hankkeiden koordinointia varten tulisi luoda yhteinen  
malli. Asia käsitellään palvelutiimissä .  
 

8. Ajankohtaista sotesta 
 
Sote valmistelu jatkuu entiseen tapaan, vaikka järjestämislakia ei hyväksyttykään.  Yhteistyötä Lapin elinvoi-
maisuuden säilyttämiseksi vaaditaan. Etäpalveluja hyödynnettävä jatkossa.  
 

9. Muut asiat  
Siirtoviivepäiviä ollut viime aikoina useita etenkin Torniossa. Kotiuttamisprosessin jalkauttaminen puhututti. 
Sovittiin, että kotiutusprosessi esitellään 14.4. esimiesiltapäivässä.  
Onni auton käytöstä yhteistyösopimus Kemin kanssa- olisi hyvä jos sopimus olisi myös muitten kuntien kans-
sa. Asia otetaan esille palvelutiimissä. AMK  lähettää sopimusluonnoksen   Leena Karjalaiselle. 
Pegasoksen raportointiohjelmaa esitelty 10.3. Tavoite saada tarjous seuraavaan palvelutiimiin. 

 
10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10. Seuraava kokous 2.9.2015 klo 9:00 LPKS  Juurakko. 

 

Muistion kirjasi Maritta Rissanen 
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