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Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän kokousmuistio 
 
Aika:  2.9.2015 klo 9.00 -10.20 
Paikka:  Juurakko, LPSHP  
Läsnä : 
Ylitornio:  Kari Askonen,  pj  
Tornio:  Leena Karjalainen                     
Kemi:  Liisa Niiranen 
Tervola:  Mika Simoska   
Lapin AMK:  Outi Hyry-Honka                        
Keminmaa:   Lauri Sipola                              
Simo:  Vivi Marttila   
LPSHP:  Riitta Luosujärvi, Juha Kursu, Sirkka Tuunainen 
PTH-yksikkö:  Maritta Rissanen, Pertti Sakaranaho, Teija Horsma 

                               
Muut kokoukseen kutsutut henkilöt: Paljon tukea tarvitsevat -hanke, Varpu Wiens 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys. 

 
3. Edellisten kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

4. Ajankohtaista hankkeista 
 

a. Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät, Kaste-hanke 
- Varpu Wiens esittäytyi. Hän on aloittanut projektin suunnittelijana 1.9.2015.  
- NHG:n toteuttaman asiakasvirta- analyysin tiedonkeruuvaihe on menossa. Tiedonkeruu 

etenkin sosiaalitoimen asiakkuuksista on ollut haastavaa johtuen kirjaustavoista. Länsi-
Pohjan asiakasvirta-analyysissä yritetään saada sosiaalityön yksittäisten asiakkuuksien lisäk-
si kuva koko perheen palvelujen käytöstä esim. lastensuojelussa. Mikäli tämä onnistuu, 
saadaan palvelujen käytöstä valtakunnallisestikin merkittävää uutta tietoa. NHG esittelee 
raportin 28.10.15.  

- hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen ky.  
b. Miehinen juttu 

- Hanke on jatkunut n. puoli vuotta. Tapahtumia ollut paljon ja hanketyöntekijät ovat osallis-
tuneet useisiin tapahtumiin. Haketta toteutetaan laajan yhteistyöverkoston kanssa. Hank-
keen ohjausryhmänä toimii alueellinen terveydenedistämisen johtoryhmä. 

c. Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa 
- Hankkeen tavoitteena on tuoda näkyviksi järjestöjen julkisen sektorin palvelurakennetta 

täydentävät toimintamuodot. Hanketta hallinnoi Majakka ry. Hankkeessa työskentelee pro-
jektipäällikkö Maarit Pulkkinen ja projektityöntekijä Anne Oikarinen. Hankkeen ohjausryh-
mänä toimii palvelutiimi.  
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Haussa olevia hankkeita mm. Virtaa vanhustyöhön, Nuorten seksuaaliterveyteen ja raskauden keskeytyksiin 
liittyvä hanke. 
Todettiin, että alueella on paljon hankkeita ja niiden koordinointi osittain puutteellista. Kehittämiskeskuksen 
rooli muuttuu ja kunnat vastaavat hankkeiden päätöksistä.  Jatkossa kaikki sote-hankkeet viedään PTH yksikön 
kautta ja niitten on tuettava järjestämissuunnitelmassa olevia asioita.  Sovittiin, että AMK laatii omalta osal-
taan selvityksen haussa olevista hankkeista.   

       
5. Ajankohtaista sote-valmistelusta 
   

Pertti Sakaranaho kertoi tämän hetkisestä tilanteesta. Selvitysmiesten raportti on julkaistu ja kansallisia linja-
uksia odotetaan edelleen, lokakuun loppuun mennessä pitäisi tulla päätös itsehallintoalueiden määrästä. 
Valmistelutyötä alueella jatketaan ja valmistelun aikataulusta on pidettävä kiinni. Henkilöstötyöryhmä aloittaa 
uutena. Sähköisen asioinnin parantamiseksi Pegasokseen tarvittavat lisäominaisuudet on työn alla. Kunnal-
lisalan kehittämissäätiö on julkaissut tutkimuksen Miten sote -uudistus toteutetaan?  Linkki tutkimukseen:  
http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_91_net.pdf . Tervolassa jatketaan ulkoistamisen selvittämistä. 

 
6. PTH-yksikön rooli sote-valmistelussa 

 
Sote-Savotan kautta tuleva tuki on vielä konkretisoitumatta.  Pohjoinen ERVA ainoa hanketyöntekijä lopettaa 
syyskuun lopussa ja siirtyy Lapin Sote savotan palvelukseen.  PTH yksikön tehtävä priorisoidaan valmistelu-
työhön, on mietittävä mitä alueella tarvitaan ja mitä prosesseja hiotaan. Hyödynnetään jo olemassa olevia 
työryhmiä, esim. sosiaalityön kysymyksiä voidaan käsitellä PTH-yksikössä säännöllisesti kokoontuvassa sosiaa-
lipäivystys -ryhmässä sitä mahdollisesti laajentaen.  Sote Savotalta yritetään saada resursseja. 
 

7. Järjestämissuunnitelman päivittäminen  
 

Päivitetään taulukko ja kirjataan mitä on tehty.   Tarvittavat hankkeet nostetaan esille. Päivitys käydään läpi 
seuraavassa kokouksessa. 
 

8. Muut asiat 
 
Seutuhallituksessa on päätetty, että työterveyshuollon osalta tehdään selvitys, miten työterveyshuolto järjes-
tetään työterveydenhuollon kilpailutettavan sairauden hoidon yhtiöittämisvelvoitteen astuessa voimaan 2016 
lopussa.  Selvitystä tekemään palkataan selvityshenkilö.  Kaikille kunnille on tultava samanlainen esitys asiasta 
päätöksentekoa varten. Palvelutiimi miettii miten asia hoidetaan. Tuotantoalue valmistelussa ollut työterve-
yshuollon ryhmä toimii ohjausryhmänä. 
 
Yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja kuntien kanssa tiivistetään sairaalan säilyttämiseksi.  
 

9. Seuraava kokous 
 
        20.1.2016 9.00-      kokoustila Juurakko LPSHP. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20 

Muistion kirjasi Maritta Rissanen 

http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_91_net.pdf

