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Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän kokousmuistio 

 
Aika:  26.2.2014 klo 10-12 .09 
Paikka:  Kokoustila JUURAKKO/ LPKS, hallinto 
 
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:   Eila Metsävainio + Lauri Sipola 
Simo:  Esko Tavia  Minna Simoska + 
LPSHP:  Riitta Luosujärvi, Juha Kursu- , Sirkka Tuunainen 
 
PTH-yksikkö:  Teija Horsma +,  Pertti Sakaranaho+ , Merja Haapakorva-Kallio +(siht) 
 
Muut kokoukseen kutsutut henkilöt: Leena Pimperi-Koivisto -  ja H.Tapio Hanhela - 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
PTH-yksikön uusi sosiaalityöntekijä Teija Horsma esittäytyi. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 

 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Sähköpostilla lähetetty kommentoitavaksi. Ei lisäyksiä joten hyväksyttiin. 
 

4. PTH-yksikön toimintakertomus v. 2013 ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman toimeen-
panon arviointi 
Toimintakertomus on lähetetty ennakkoon ohjausryhmälle tutustuttavaksi. Käytiin keskustelua: 
- Tuotteistamisen osalta palvelutiimi on vastuullinen toimija ja 2 kokousta yhteisistä periaatteista on pidet-

ty, työ etenee. 
- Laadunhallinnan osalta on menossa työryhmätyöskentely jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioiden laatua kokonaisuutena.  
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn tulisi voida satsata  
- Terveyden edistämisen koordinaatioon olisi mahdollista hyödyntää varatut resurssit ja hakea shp:n halli-

tukselta lupaa, asiaa on vietävä myös palvelutiimin käsittelyyn. 
- Pienillä toimijoilla ongelmana resurssien riittävyys, perustyökin pitää tehdä 
- Hyvinvointikertomus ja sen hyödyntäminen tärkeä alueellisesti, yhteiset mittarit tärkeitä 
- Geriatria, työterveyshuolto ja seksuaalikasvatus ja ehkäisyasiat nousseet seurannan kohteeksi 
- Pienissä kunnissa ovat tärkeitä hyvinvointipalvelut, hyvinvointipisteet, 
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- PTH-yksikön osalta  uusi toimija, aikaisempaa vertailupohjaa ei ole. 
- Organisaatioissa paljon muutoksia ja  PTH-yksikkö koettu hyväksi ”välikädeksi” suorittavan tason ja shp:n 

välillä.  
- AMK:n kannalta yhteistyö käynnistynyt hyvin ja hyödynnetään resursseja hyvin, kehittämistyössä päästy 

alueelliseen yhteistyöhön, askeleita eteenpäin. 
-  Lääkäreiden koulutusasiat ovat edenneet uudella sykkeellä samoin ylilääkäreiden kokoukset. 
-  Hoitotyönjohtajien alueelliset kokoukset ovat myös jämäköityneet ja yhteistyö perusterveydenhuollon 

kanssa tiivistynyt. 
 
Priorisointia pitää kuitenkin tehdä: 

- Jatkossa olisi tärkeää hyödyntää aiempaa tiiviimmin kuntien hyvinvointikertomustyötä  ja  löytää yhteisiä 
mittareita. Ennaltaehkäisevään työhön ja kuntoutusasioiden kehittämiseen tulisi myös keskittyä 

- Lainsäädännön kautta uusia velvotteita kunnille, kuten opiskelijaterveydenhuolto, vanhuspalvelulain toi-
meenpano, joihin vastaamiseen tulisi toimintaa suunnata. 
 
Hankkeista sopiminen 

- Aiemmin on sovittu että ohjausryhmä priorisoi ja lausuu hankkeista,  kehittämiskeskus ottaa kantaa rahoi-
tukseen, mikä taho vastaa omarahoitusosuudesta esim.  kehittämiskeskus/ shp vai kukin kunta omanaan. 

- Hankkeistamisprosessi ei vielä ole käynnistynyt suunnitellulla tavalla. 
- Priorisoitava mihin oikeasti lähdetään mukaan, listataan hankkeet joissa kunnat ovat mukana ja mihin ai-

kovat ensi vuonna lähteä mukaan. Pyydetään kunnista hankelistaukset jos mahdollista saada 
- Suuret linjaukset tulee tehdä ohjausryhmässä 
- Tällä hetkellä eri osapuolilla ei välttämättä ole tiedossa kunnassa/organisaatiossa meneillään olevista 

hankkeista esim. lääkärit eivät välttämättä tiedä hoitopuolen hankkeista ja päinvastoin. 
 
Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavilla  täsmennyksillä: 
 

- Sivu 4.” palvelutiimi päättää” jatkosta korjataan kunnat päättävät 
- s. 5 ASPA kirjoitetaan koko nimi 
- Kehittämiskeskus täyd. nyk Meri- Lapin kehittämiskeskus 
- Ohjausryhmän nimet ja organisaatiot lisätään 

 
 
 
5. Sote-selvitysten eteneminen 
Länsi-Pohjan  Sote-alue / Leena Leväsvirta 

- Kuntakierrokset käyty ja taustoitus, reunaehdot saatu. Tässä vaiheessa valmistellaan asiaa siten, että 
kunnat voivat päättää yhteisen sote-alueen puolesta. Maaliskuun loppuun  mennessä esityksen asiasta tu-
lee olla valmis.   

-  Kolme tulosaluetta ja toimintojen (pth-esh-sosiaali) integroiminen niihin. Nykyinen tilanne ei jatku mis-
sään vaihtoehdossa vaan asiat muuttuvat. 

- Keskittäminen ei ole pääasia vaan tavoitteena hajautettumalli. 
- Lapin Liiton selvitystä voidaan hyödyntää jossakin määrin. 
- Väestöennusteet tärkeitä, mutta kuinka trendit pitää paikkansa? 
- Palvelutarve vähenee eniten 14-64 v. ikäryhmissä 
- Kouluikäisten määrässä ei tapahdu suurtakaan muutosta, sieltä ei vapaudu resursseja 
- ICT ja taloushallinnon ja demokratia työryhmien kanssa saatava aikaan yhteinen näkymä. 
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- Hallintokuviot ja kustannukset tulisi olla selvillä päätöksentekoa varten 
- Rahoitusmalli  vaikein asia 
- Oman Sote-ratkaisun osalta päätökset menevät huhti-toukokuulle, mahd. kesäkuulle 
- Seutuhallitus linjaa aikataulua 

 
Lapin sote-malli 

 
-  1. vaihe päättyy maaliskuun lopussa ja karttapohjain esitys maakunnan alueella tarvittavista palve-

luista.  Jatkovaihe tuodaan kuntajohtajien kokoukseen käsittelyyn. Jatkovaiheessa on tarkoituksena 
valmistella hallintomalli. 

 
 

6. C & Q- osaamiskartoituksesta  alustavaa näkymää 
 
Esitys liitteenä 
Nyt katsottu kyselyn yksi osa-alue, välittömät osaamistarpeet yleisesti. Yhteistyötä tietokannan hyödyntämi-
sessä tehdään Lapin PTH-yksikön, Lapin Amk:n, ammattiopisto Lappian ja Lapin oppisopimustoimis-
ton/Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa. Tavoitteena on luoda yhtenäinen toiminta- ja raportointimal-
li, joka auttaa myös kuntia koulutussuunnitelmien teossa. 
Tässä vaiheessa on kartoitettu perusterveydenhuollon osaamistarpeita, sosiaalitoimen näkyvyys jäänyt 
ohueksi. Erikoissairaanhoitoon mahdollista laajentaa sitten kun saadaan analysointi -ja raportointipohja kun-
toon. Osaamiskartoitukselle on tarvetta myös kunnan muilla hallinnonaloilla. 
 
Keskustelussa todettiin että: 

- Tietotekniikan osalta tarjolla on koulutusta jatkuvasti, tarjotaanko oikeille kohderyhmille ja oikean 
kokoisina asioina?  

- Lääkehoidon osalta koulutusta on myös tarjolla koko ajan, selvitettävä missä on ongelmaa 
- Ammattiryhmittäin avattava osaamistarpeet 
- Ergonomiaan tulossa alueellista koulutusta 

 
Osaamiskartoitus on vielä kesken ja alustava. Kevään aikana saadaan aineisto tarkasteltua kaikkien yksiköiden ja 
kaikkien ammattiryhmien osalta.  

 
 

7. Muut asiat 
Käytiin keskustelua myös ohjausryhmän ja palvelutiimin roolista suhteessa PTH-yksikköön,   ovatko päällek-
käisiä toimijoita?  Tämän vuoden aikana selkeytetään työnjakoa palvelutiimissä, koska nyt suurin osa toimi-
joista on molemmissa. 
 

8. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 
       Seuraava kokous on 6.5 klo 9.30- n. 12. Kokoustila RUUTINKARI, PTH-yksikkö 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 12.09. 
 
 
 
Muistion kirjasi 
Merja Haapakorva-Kallio 


