
     
 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ   
 

                 Perusterveydenhuollon yksikkö    2014 1(5) 
  
        

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Osoite PTH   Puhelin Sähköposti  
Kauppakatu 25 Pertti Sakaranaho, ylilääkäri 040-1424516 etunimi.sukunimi@lpshp.fi 
94100 KEMI Merja Haapakorva-Kallio, kehittämispäällikkö 040-1426919        
 Teija Horsma, sosiaalityöntekijä 040-1427345       pth-yksikko@lpshp.fi 
 
    
  

 

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän muistio 
 
Aika:  17.9.2014 klo 9.30- 12.00 
Paikka:  Selkäsaari, LPSHP:n 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:   Anniina Mäkimartti (+) Lauri Sipola 
Simo:  Esko Tavia (-)   Minna Simoska (+) 
LPSHP:  Riitta Luosujärvi (+), Juha Kursu (-), Sirkka Tuunainen (+) 
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 valvoja Jari Suhonen/ THL  (+) 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Sihteeri kirjasi osallistujat ja todettiin Lapin Amk:n varsinaisen edustajan muutos, osaamisalajohtaja Outi Hy-
ry-Honka tulee varsinaiseksi jäseneksi ja Leena Leväsvirta siirtyy varalle. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

3. Edellisten kokouksen muistion hyväksyminen 
Muistio on lähetetty ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse, mitäänkommentteja ei ole tullut. Hyväksyttiin. 
 

4. Länsi-Pohjan sähköinen lääkärintodistus ja yhteisrekisteri/ Reijo Nikupeteri esitteli asian Kr 
- Perusterveydenhuollon ohjausryhmä toimii myös Länsi-Pohjan sähköisen lääkärintodistuksen ja yhteisrekis-

teri-hankkeen ohjausryhmänä. Tämän kohdan käsittelyn aikana kokoukseen osallistui myös AC-yhteydellä  
hankkeen valvoja Jari Suhonen THL:stä. 

 
Käyttöönoton aikataulun muutos:  
- Ohjausryhmä on  käynyt sähköpostikokouksen5.9 .2014 (liite 1 ) jossa aikataulu hyväksyttiin siirrettäväksi 2 

kk eteenpäin. Sen jälkeen CGi ilmoittanut että käyttöönottoa ei voi tapahtua kaikilla 7:lle yhtä aikaa vaan 2 
kerrallaan. Kela on antanut hyväksyntänsä aikataulun muutokselle. Aikataulut liitteenä.  

- Toimintojen palautuspisteet: onko mahdollista kunnissa palata takaisin entiseen mikäli homma ei toimi. 
Varmistettava palautuspisteen olemassaolo CGI:ltä. Kolmen päivän koeaikana kirjatut tiedot menetetään 
jos palautustoimintoa käytetään, huomioitava henkilöstön ohjeistuksessa 

- Koulutukset peruttu ja jokaisen kunnan pääkäyttäjä kouluttaa sitten oman organisaationsa käyttäjät. 
- Simon  osalta vaatii vielä testausta jotta tiedot näkyvät ongelmitta 
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Hankkeen maksatus: 
Seuraava maksatus tehdään 22.10 mennessä. 
Kustannukset : 156 441  €  kulunut vuosi 2013 ja 2014 yhteensä. 
Projektissa 2,5 henkilöä, kustannuksista n. 70 % henkilöstökuluja 
Kokonaisbudjetti: 360 000 € . 
 

Keskusteltiin hankkeessa tarvittavasta lisäajasta johtuen esitetyistä muutoksista. 
-  Testausaikaa tarvittaisiin lisää, onko mahdollista saada jatkoaikaa jos hankkeen rahoittaja antaa siihen 

mahdollisuuden.  
- Hankkeen valvojan ohjeistuksen mukaan on tehtävä esitys rahoittajalle, lisäaikaa voisi hakea maksimissaan 

helmikuun 2015 loppuun. Muutoshakemuksessa tarkasteltava mitä vaikuttaa budjetointiin. Kelan A-
todistuksen välityshanke päättyy joka tapauksessa  vuoden loppuun. A-todistuksen pilotointi on Kelan mu-
kaan sama kuin tuotannon aloitus, tehdyt A-todistukset arkistoituvat Kantaan. 
 

- Ohjausryhmä esitti jatkoaikaa haettavaksi maaliskuun loppuun jotta testaus ja raportointi saadaan vietyä 
kunnolla loppuun.  Projektipäällikkö valmistelee muutoshakemuksen. 

 
Aluetietojärjestelmän kustannukset vuodelle 2015 
- Ehdotus sisältää kustannukset sairaanhoitopiirin ja kuntien yhdessä käyttämistä järjestelmistä.  
- Raisoft on ohjelmisto, jota terveyskeskukset käyttävät, joten shp:lle ei ole siitä kustannuksia jyvitetty.  
- Aluepegasoksen ylläpitoon on lisätty eArkiston aiheuttamat korotukset.  
- Multirec lääkerekisterin käyttäjinä pitää jatkossa huomioida myös hammaslääkärit, joka nostaa Multirecin 

käyttökustannuksia. Kuntakohtaiset kustannukset ovat likimain kuluvan vuoden tasolla. 
- Kotihoidon mobiili  -sovelluksen kustannukset laskutetaan suoraan kunnilta. Aluetietojärjestelmässä on 

huomioitu kustannukset ainoastaan kotihoidon palvelimien osalta, joita sairaanhoitopiiri ylläpitää.  
- Pegasoksen uudet ominaisuudet vaativat myös resursseja. Aiemmin lakisääteiset asiat ja niiden päivitykset 

sisältyivät ylläpitoon, nyt laskutetaan joka muutoksesta. 
 

Tulevana kautena uusina asioina tulevat 

 eArkisto 

 kotihoidon mobiilisovellus  

 eArkisto vaihe II 
 

Kustannukset liitteenä. 
 
Keskustelussa tuotiin esiin mm. 
- Diabetesrekisterin osalta tarkistetaan käyttö, diabetestyöryhmässä sovittu aiemmin että vain ylläpidosta ei 

päivityksestä Tulevan tuotantoalueen kannalta olisi järkevää yhtenäistää tietojärjestelmiä niin, että  esim. 
sairaala siirtyisi myös Pegasoksen käyttöön. 

- ESKOn ylläpito  maksaa vuodessa n.220 000 €. Esko ei mahdollista sosiaalitoimen käyttöä.  
- Tulevalla SoTe- alueella  järjestelmien väliseen tiedonkulkuun  panostetaan palveluväylän rakentamisella, 

mutta onko jossakin vaiheessa mahdollisesti yksi yhteinen järjestelmä ? 
- Huomioitava myös kehittämiskeskuksen teettämä selvitystyö ict-, henkilöstö- ja taloushallinnosta 
- Mietittävä myös paljonko halutaan antaa tässä asiassa valtaa tulevalle SOte-alueelle. 
- Simossa kokemusta Pegasoksen ja Effican kanssa toimimisesta. Tietohallintopäällikkö Matti Materolta Ou-

lunkaaresta voisi kysyä kokemuksia. 
- SHP:n tasolla paljon erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä jotka OYS:n kanssa yhteisiä. 
- Valtaosa tietoliikenteestä tapahtuu kuntien ja keskussairaalan välillä. Mikä akseli tärkeä ? Miten vahvaa ha-

lutaan tulevasta tuotantoalueesta? 
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- Pegasoksen raportointi: CGI:llä ei ole tarjota nykyistä parempaa raportointiohjelmaa. Aiemmalta ohjel-

malta on tuki loppunut ja sitä myöten raportoinnin taso on heikentynyt. 
- Simon osalta ajankohtaista järjestämissopimuksen tarkastelu, Minna Simoska ottaa esiin tässä nousseet 

asiat myös.  
 

- Ohjausryhmä näki tarpeelliseksi selvittää mitä kustannuksia syntyisi mikäli sairaala siirtyisi myös Pegasos-
järjestelmään. Selvitystyön tulisi kattaa käytössä olevat ohjelmat ja nykyiset lisenssimaksut. Sosiaalitoimen 
osalta tulisi tarkastella Pegasoksen osalta sisällöllinen tarkoituksenmukaisuus. 

- Ohjausryhmä esittää että shp:n johtaja päättää selvitystyön käynnistämisestä ja käytettävissä olevista re-
sursseista.  

  
 

5. Sote-uudistus ja PTH-yksikön rooli  
 

Käytiin Lapin Liiton hankesuunnitelma esityksen mukaisesti läpi maakunnan tason suunnitelmaa. 
Länsi-Pohjan osalta johtotiimi ja palvelutiimi isossa roolissa asioiden eteenpäin viemisessä. 
 
Rahoitusta haetaan ESR:sta ja EAKR:sta, kustannukset 1, 5milj €/ 2, 5 vuotta 
PTH- yksikön rooli ja panostus SOTE-asiaan:  
- Palvelutiimissä kuntien sote-asiantuntemus, kun PTH-yksikköä ja tehtäviä suunniteltiin ei ollut tiedossa nyt   
  tapahtuvat muutokset, joten uutta priorisointia on tehtävä PTh-yksikön tehtävien osalta. 
- Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vie jo eteenpäin yhteistä integraatiota, mutta voimavaroja tulisi   
   suunnata entistä enemmän oman tuotantoalueen valmisteluun. Asioiden valmisteluun tarvitaan työrukkas  

           ta,   ”otona” työtä ei voi tehdä. Palvelutiimissä sovittava valmistelutyöstä ja työnjaosta. 
- Sote-Savotta hankerahalla  olisi mahdollista irrottaa omista organisaatioista asiantuntijat tekemään.  
- Rekrytoinnissa huomioitava eri alojen asiantuntemustarve. 

  
 
6. Hankeasiat 

 
Kunnista koottu käynnissä olevia hyvinvointialan hankkeita ja suunnitelmissa olevia. Listausta täydennetään 
vielä ja pyritään selkiyttämään teemoituksella mihin ryhmään mikäkin hanke kuuluu. 
 
HoiSim: Hakemus jätetty ja rahoittajalle annettu tieto, että kuntien kanssa käydään syksyn aikana vielä erik-
seen neuvottelut osallistumisesta . 
- Simulaatiokoulutus ideana hyvä, mutta hankkeen päätyttyä jatkosta tulee huolehtia. 
- SHP: ssa ensihoito käyttää nyt eniten amk:n tiloja ja kouluttajat ovat ensihoidon puolelta. 
- Periaatteessa HoiSIM-hankeasiaan ainakin Ylitorniolla suhtaudutaan myönteisesti 
- Palvelutiimi käsittelee vielä hankeasiaa. 
 

Keskustelussa todettiin että 
- Ongelmana kuntien ja shp:n näkökulmasta on se, että luotujen toimintojen käyttö hankkeiden päättymisen 

jälkeen on kallista ja sitoutuminen vaihtelee sen mukaan miten koetaan asioiden hyödyttävän ja tukevan 
omaa työtä/palveluja. Luottamushenkilöt kaipaavat tietoa myös vaikuttavuudesta. 

- Tarvitaan teemoittamista, kehittämisen kärjet, mihin painopisteisiin kulloinkin haetaan rahoitusta. Mitkä 
ovat oikeasti kuntien tarpeista lähteviä hankkeita? 

- Kuntien osalta hankevalmisteluun ei ole paljoa pystytty panostamaan, amk:lla valmistelutyö hallinnassa. 
- Lapin amk:n kannalta epäselvyyttä kenen kanssa neuvotellaan hankkeista. 
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- Kehittämiskeskuksen hankerahoitusta ollaan ajamassa alas, jolloin hankerahoitukset kulkevat taas kuntien 
kautta. Lopulliset päätökset mukaan lähtemisestä tehdään kunnissa. Esim. Tervolassa täytyy joka hankkees-
ta olla vähintään lautakuntatasoinen päätös. 

- Palvelutiimissä ja aiemmin ohjausryhmässä on linjattu että terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toi-
menpiteitä tukeviin kehittämishankkeisiin panostetaan. PTH-yksikkö katsoo hankkeita tästä näkökulmasta. 

- Lisäksi todettiin että kehittämisrahoituksen linjauksesta ja jakaantumisesta ei vielä ole tarkkaa käsitystä  
SOTE-alueella. 

 
- Amk jättänyt  nyt Eu-hakuun: HoiSim (Simulaatio-opetuksen kehittäminen,) Sairaanhoitajaksi kampusalu-

een ulkopuolella, Soku- nuorten sosiaalinen kuntoutus. 
- Amk:n TKi- työhön olisi tarpeellista tutustua ohjausryhmässäkin. 

 
 

7. Muut asiat 
Ei ollut. 
 

8. Seuraava kokous 
      24.11 klo 9   Ylitorniolla yhdessä palvelutiimin kanssa. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.49 . 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Merja Haapakorva-Kallio 
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Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän sähköpostikokous 

Aika 5.9.2014 

  

1) Muutosesitys Länsi-Pohjan sähköinen lääkärintodistus- ja yhteisrekisterihankkeeseen.  

 

Ohjausryhmän päätös hankkeen projektisuunnitelman muuttamisesta tarvitaan valtionapupäätöksen (THL/332/9.10.02/2013 ) 

jatkokäsittelyä varten. Muutosesitys on alla ja päätösesitys ohjausryhmälle on lopussa. Hyväksytkö päätösesityksen?  

Vastaukset kristiina.mattanen@lpshp.fi 

 

  

Länsi-Pohjan sähköinen lääkärintodistus- ja yhteisrekisteri hanke 

  

Sähköisen potilastiedon arkiston käyttöönotto Länsi-Pohjassa 

  

Länsi-Pohjan alueen perusterveydenhuollon sähköinen potilastiedon arkisto on sovittu käyttöönotettavaksi valtakunnallisen 

suunnitelman mukaan  15.9.2014.  Nyt on käynyt ilmi, että osalla alueemme kunnista ei ole valmiuksia käyttöönottoon kysei-

seen päivään mennessä teknisten ongelmien vuoksi. Käyttöönoton siirrosta on neuvoteltu Kelan Kanta –palveluiden, Kelan 

viestintäyksikön, THL:n Oper yksikön ja CGI:n kanssa. Länsi-Pohja saa sähköisen lääkärintodistuksen pilotointiin ja yhteisre-

kisterin testaukseen valtionavustusta ja keskustelut rahoittajan edustajien kanssa ovat vielä kesken. Koko Länsi-Pohjan alueen 

eArkisto koulutukset perutaan ja uudet ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

  

Uusi aikataulu 

  

Pegasos  eArkisto -versio vaatii Windows7 käyttöjärjestelmän, joka on päivitettävä  25.10.2014 mennessä (koskee niitä kuntia, 

joilla se on vielä kesken) 

Pegasos päivitys lauantaina 15.11.2014 (koskee pääkäyttäjiä ja teknisiä henkilöitä) 

Kelan käyttöönottokoe kaikissa alueen perusterveydenhuollon organisaatioissa ja yhteispäivystyksessä  keskiviikkona 

19.11.2014 (koskee pääkäyttäjiä, teknisiä henkilöitä ja arkistonhoitajia) 

Liittyminen potilastiedon eArkiston käyttäjäksi maanantaina 24.11.2014 (koskee kaikkia Pegasoksen käyttäjiä) 

Hankkeeseen kuuluvat pilotoinnit alkavat 25.11.2014 

                                                                                                          

Päätösesitys:  

Ohjausryhmä hyväksyy Länsi-Pohjan sähköinen lääkärintodistus- ja yhteisrekisterihankkeen uuden aikataulun. 

 

 

mailto:kristiina.mattanen@lpshp.fi

