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PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN OHJAUSRYHMÄ 
 
Aika:  17.12.2018 klo 10.30- 11.40 
Paikka:  Kokoustila JUURAKKO, shp:n hallintorakennus 
 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
Ylitornio: Kari Askonen (pj) + Eeva Leukumaa 
Tornio: Leena Karjalainen Pertti Sakaranaho + 
Kemi: Liisa Niiranen Kari S. Lankinen + 
Tervola: Mika Simoska Helena Hartikainen 
Lapin AMK: Outi Hyry-Honka Eija Jumisko/Marita Turulin 
Keminmaa: Eila Metsävainio 
Simo: Vivi Marttila + Tarja Leskinen 
LPSHP: Seppo Lehto Jyri J. Taskila 
PTH-yksikkö: Merja Haapakorva-Kallio (siht) + 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin 
 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 
 
4. PTH-yksikön toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

 Esitys liitteenä 
 
Keskustelussa tuli esille seuraavaa: 

 LapIT käy neuvotteluja Meri-Lapin kuntatoimijoiden kanssa, jotta maakuntaan muodostuisi yksi yhteinen 
IT-toimija. Meri-Lapin alueelle tulisi LapIT:n toimipiste. Shp ei ole ollut mukana näissä keskusteluissa. 

 Pertti Sakaranaho on luonnostellut laatinut KemiTornioKeminmaan alueen yleislääkäreiden 
erikoistumiskoulutussuunnitelmaa. 

 Oulun yliopisto ja PPSHP:n PTH-yksikkö järjestävät yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta koskevaan 
tilaisuuden 22.1.2019 klo 9.00-15.00, Lapin keskussairaalan ryhmätyötila Itulassa. Tärkeää olla mukana 
kuulemassa suunnitelmista. 

 Toimintasuunnitelmassa tulee näkyä myös muuttunut toimintaympäristö ja on aiheellista osallistaa 
myös Mehiläinen Länsi-Pohja Oy (MLP) ja Terveystalo (Tervolan ulkoistuksen osalta). 

 
 Lisätään kohtaan 2 muuttuneen toimintaympäristön yhteensovittaminen, eri toimijoiden välisen 

yhteistyön edistäminen ja koordinointi. 
 PTH-ohjausryhmä esittää shp:n johdolle, että muuttunut toimintaympäristö huomioon ottaen shp pyytää 

MLP:tä ja Terveystaloa nimeämään edustajansa PTH-yksikön ohjausryhmään. 
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5. PTH-yksikön ylilääkärin ja sosiaalityön erikoissuunnittelijan tehtävät 

 Toimivapaat 12/2018 asti 

 PTH-yksikön ylilääkärin tehtävät hoidetaan ostopalveluna Kemin kaupungilta 

 Sosiaalityön erikoissuunnittelijan tehtävien hoitaminen tehty otona, osana kehittämispäällikön tehtäviä 
 
Esitys: Ohjausryhmä esittää shp:n johdolle, että sosiaalityön asiantuntijan rekrytointi käynnistetään 
välittömästi, mikäli toimen nykyinen haltija ei ole palaamassa tehtäviinsä 1.1.2019. 
 Ohjausryhmä esittää shp:n johdolle, että PTH-yksikön sosiaalityön asiantuntijan rekrytointi käynnistettään 

välittömästi. 
o Tuleva vuosi sisältää monia sosiaalipalveluihin kohdistuvia muutoksia kuten sosiaalihuollon 

vanhojen asiakastietojen siirto asiakastiedon arkistoon ja Kanta-liittymiseen valmistautumisen. 
Näihin liittyy olennaisesti tiedonhuolto ja kirjaamiskäytännöt. 

o Sosiaalityön kirjaamisvalmennukset tulee saada työn alle. 
o Seudullisen sosiaalipäivystyksen koordinaatiotehtävien osalta on nyt kyetty vain tekemään 

välttämättömät asiat. 
o Sosiaalipalvelujen kehittäminen vaatii asiantuntijuutta, jota ilman PTH-yksikössä ollaan oltu lähes 

koko kulunut vuosi (virallisesti 18.6 lähtien). 
 
6. Hankeasiat 

 STM:n kärkihankkeet päättyvät 12/2018 

 HYMY-hanke – Terveyden edistämisen määrärahat. Tavoitteena vahvistaa alueen nuorten positiivista 
mielenterveyttä ja luoda ennalta ehkäisevää matalan kynnyksen toimintaa kouluihin 

o Ei saanut rahoitusta THL:lta 
 

Esitys: Selvitetään muita rahoitusvaihtoehtoja 
 Jatketaan valmistelua ja selvitellään rahoitusvaihtoehdot, Merja kutsuu aiemman hankekonsortion koolle 

valmistelemaan hakemusta. 
 
7. Muut asiat 

Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman tilanne: 

 Kemi: sote-lautakunta hyväksynyt 4.12.2018 ja kaupunginhallitus käsittelee 17.12.2018 

 Keminmaa: hyvinvointilautakunta hyväksynyt 21.11.2018, kunnanhallitus 11.12.2018 

 Simo: asian käsittely kesken. 

 Tervola: sote-lautakunta hyväksynyt 28.11.2018 ja kunnanhallitus 3.12.2018 

 Tornio: sote-lautakunta hyväksynyt 11.12.2018 , kaupunginhallitus käsittelee 17.12.2018. 

 Ylitornio: lautakunta hyväksynyt 13.12.2018  
 

OYS-erva osuuskuntaa koskevassa valmistelutyössä on mukana myös yhteisyritys. Joulukuun loppuun 
mennessä on tehtävä sitovat päätökset osuuskunnan muodostamisesta. 

 
8. Seuraava kokous 

28.2.2019 klo 12.0013.30. 
 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40. 
 
Muistion vakuudeksi 
Merja Haapakorva-Kallio 
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