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Sote-johtoryhmän 3. kokous 

Aika: 14.12.2016 klo 9.00 - 11.07 

Paikka:  Kemin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2. krs. 

Osallistujat: 

Organisaatio Nimi Läsnä Poissa 

Kemin kaupunki 
kaupunginjohtaja Tero Nissinen +  

vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen +  

Keminmaan kunta 
kunnanjohtaja Mauri Posio +  

vs. perusturvajohtaja Päivi Parpala/Anniina Mä-
kimartti 

+  

Simon kunta 
kunnanjohtaja Vivi Marttila + etä  

sos.työn suunnittelija Satu Turkka +  

Tornion kaupunki 
kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, pj +  

perusturvajohtaja Leena Karjalainen  - 

Ylitornion kunta 
kunnanjohtaja Tapani Melaluoto +  

perusturvajohtaja Eeva Leukumaa +  

LPSHP 

shp:n johtaja Riitta Luosujärvi +  

ylilääkäri Pertti Sakaranaho +  

kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio +  

erikoissuunnittelija Teija Horsma  - 

Länsi-Pohjan sote 
projekti 

projektijohtaja Seija Parviainen +  

 

Asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.25 ja todettiin läsnäolijat 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin.  

4. Maakunnallisen sote- valmistelun tilanne  

13.12 pidetty maakunnan sote-johtoryhmän kokous: 
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- Esillä oli mm. Sitran palvelupaketit, Lapin shp:n tulevaisuuden sairaala-hanke, kärkihankkeet 
- Sote-järjestämisen työryhmä on kokoontunut 1. kerran, pj:ksi valittu Pertti Sakaranaho, tuotannon 

- ja tki:n ryhmät kokoontuvat vielä ennen joulua. 
- LKS:n tulevaisuuden sairaala-hanke: palvelurakenteen muodostuminen vaikuttaa investointisuunni-

telmaan, suunnittelu on ollut aikalailla Rovaniemen ja LKS:n vetämää. Mietittävä, miten yhteen so-
vitetaan maakunnalliseen soteen ja millaisia vaikutuksia suunnitelmalla on L-PKS:aan ja muihin kun-
tiin. 

- Työnjakokysymyksillä vaikutusta myös investointeihin: johtajaylilääkärit, hallintoylihoitajat, shp:n 
hallitusten pj:t käyvät työnjakokeskustelua, josta pitäisi tulla esityksiä helmikuulla. 
 
 Kokonaisuuden tulee sopia maakunnan tulevaan rahoituskehykseen, mahtuuko siihen 120 

milj. € investointi ? > tulisi viedä koko maakunnan valmisteluun 
 Lapin soten poliittinen ohjausryhmä odottaa pääsevänsä päättämään järjestämissuunnitelman 

linjauksista helmikuussa, aikataulullisesti haasteita  
 Järjestämissuunnitelman tulisi kasvattaa sitoutumista yhteiseen tekemiseen ja suunnitteluun 

koko Lapissa.  Valtakunnalliset linjaukset, taloudelliset reunaehdot, esh:n työnjako, lähipal-
velut, tuotava esille järjestämissuunnitelmassa 

 Sitran-palvelupaketit tulevat toimimaan raportoinnin, vertailun ja ohjauksen pohjana. Otettava 
huomioon Länsi-Pohjan sote- suunnittelussa. 

 Maakunnan sote- järjestämistyöryhmä sopi työsuunnitelman teosta, järjestämissuunnitelman 
valmistelusta ja kävi keskustelua mm. järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta ja rajanve-
dosta. Lakiesityksen tultua pidetään työpaja maakunnan sote- järjestämisen ja -tuotannon 
työryhmien kesken. 

 

5. Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen 
- työryhmien työskentelyn tilannekatsaus:   

 
 työ etenee, hahmotelmia tulevista palvelumalleista jo luotu, rajapintakeskustelua toimialueiden 

välillä käyty 
 

- strategiset tukipalvelut toimialueen työryhmät ja niiden tehtävät 
1. Johtamisen tuki 

Työryhmänä: Pth- yksikkö, projektijohtaja ja asiantuntijoita tarpeen mukaan. 
Tehtävänä:  

a) kiinteistöt: tiedonkeruu liitteenä olevan Popsterin käyttämän pohjan avulla, 
vuokrausperiaatteista sopiminen 
 

 Senaattikiinteistön selvitysmies aloittaa shp:n kiinteistöistä, yhteisen tiedonkeruupohjan 
valmistuminen vielä auki 

 jos yhteistä tiedonkeruun pohjaa ei saada, niin hyödynnetään Popsterin pohjaa, jotta tie-
dot saadaan kerättyä 31.1.2017 mennessä 
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b) Henkilöstöpalvelut:   

 tiedonkeruun toteuttaminen 

 nykytilan kartoitus 

 tulevan tarpeen arviointi 

 henkilöstön sijoittaminen tuleville toimialueille 

 osaamisen kehittäminen 

 työhyvinvointi 
 

 henkilöstötiedot kerätään yksikkötasolla, virat, toimet, henkilöt nimenä, eläköitymistiedot 
ja erityisosaamiset 

 kuinka paljon henkilöstöstä tekee >50 % sotelle ja miten työpanos jakaantuu eri hallin-
nonaloille 

 
c) Taloushallinto ja palkanmaksu 

 nykytilan kartoitus 

 tulevan tarpeen arviointi 

 järjestelmät, henkilöstö  

 kunnat 1.1.2018 lähtien 
 

- yhteisten järjestelmien hankkimisella alkaa olla jo kiire, puoli vuotta on lyhyt aika 
    - vaihtoehdot:  
    a) shp:n pohjalle b) uusi toimija c) ulkoistaminen 
 
 uusi organisaatio päättää järjestelmän tai otetaan käyttöön joku olemassa oleva johon uudet 

henkilöt siirretään 
 mikäli päädytään yhteisyritykseen, niin kumppanitoimija tuo omat järjestelmänsä 
 siirtymäaika nykyisille palkoille ja tva:lle, palkkaharmonisoinnille aikataulu> neuvottelut 

ammattijärjestöjen kanssa käynnistettävä alkuvuodesta 2017 
 kuntien kannalta tärkeää katsoa, kuinka paljon talous- ja henkilöstöhallinnosta käyttää yli 50 

% sotelle 
 

 kunnista saatava viralliset linjaukset koko tukipalvelukokonaisuudelle. 
 

 Henkilöstötyöryhmää vahvistetaan kuntien ja shp:n talousjohtajilla: esitys henkilöstö- ja 
taloushallinnon järjestämisestä tulevalle uudelle orgaanille helmikuun loppuun mennessä 
(järjestelmät, tva- aikataulutuksen sopiminen, siirtymäajat, kuntiin jäävä työpanos) 

 
 

d) Ateriapalvelut 1.1.2018 
 

Sopimuspohjaisesti jatkettaneen  
 

2. Kehittämisen tuki 
Työryhmänä: Pth- yksikkö, projektijohtaja ja asiantuntijoita tarpeen mukaan 
Tehtävänä:  
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e) Kehittämispalvelut tulevassa sote- orgaanissa 
f) Tietohallinto / ICT tulevassa sote- orgaanissa 

 Länsi-Pohjan näkemys LapIT:hen liittymisestä (liittenä diat LapIT:n esityksestä pal-
velutiimille) 

 
- Ylitornio on ulkoistanut ICT-palvelunsa LapIt:lle ja on palveluihin tyytyväinen. 
-  Lpshp:lle tietohallinnon yhteistyö OYS:n suuntaan ollut tärkeä. 
- Lapin shp valmistelee   tietohallinnon ulkoistamista LapIt:lle 2017 alusta. 
- LapIt:lla tulee olemaan roolia maakunnan sotessa, yhteistyön suhteen tulisi olla avoin 
- Oulunkaaren ky toimittaa kuntapalvelutoimiston kautta kaikki kunnan tarvitsemat tukipalvelut Si-

molle. 
- Valtakunnallisesti tilanne myös auki, joka syytä huomioida valmistelun edetessä. 

 
 
 LapIT:hen liittyminen tarkoittaa osakkeiden hankkimista 

Tuleva sote- orgaani päättää palvelujen tuottamisesta ja tarvittaessa  hankkii palvelut ul-
koiselta toimijalta, johon yhdistyy kuntien  ja mahd. shp:n tietohallinnon nykyiset resurs-
sit. Jos sote- orgaani liittyy LapIT:hen, niin se päättää osakehankinnasta. 

 Kunnat linjaavat ICT:n osalta asian maaliskuun loppuun mennessä, ja kunnat tekevät tar-
vittaessa omat päätöksensä LapIT:hen liittymisestä 

   
 Viedään asia projektin ohjausryhmälle ja seutuhallitukselle linjattavaksi 

 
 

- yhtiöittämisselvityksen tilanne (Pertti Sakaranaho) 
 19.12 markkinapuheenvuorotilaisuus, johon viisi toimijaa tulossa esittelemään ajatuksiaan 
 kysymyspaketti on toimitettu tilaisuuteen tuleville toimijoille 
 Inspira tekee tilaisuudesta yhteenvedon 

 
 

6.  Länsi-Pohjan sote- projektin / palvelualueen nimen valinta 
 

Nimikilpailu päättyy 11.12.2016. Maanantaina 12.12 lähetetään s-postilla määräaikaan mennessä saa-
puneet ehdotukset kokouksen osallistujille.  
 
Nimiehdotukset ja nimen valinta. 

 Jätetyistä nimiehdotuksista ei mikään uusi vaihtoehto noussut paremmaksi kuin nykyinen 
käytössä oleva joten jatketaan Länsi-Pohjan sote:lla 

 Palkintoina 2 hierontalahjakorttia, joiden arpominen hoidetaan projektikoordinaation toi-
mesta. 

 
7. Länsi-Pohjan sote- seutufoorumin järjestäminen 

Poliittisen ohjausryhmän 23.11 kokouksessa päätetyn mukaisesti sote- johtoryhmä valmistelee alueelli-
sen seutufoorumin. 
Työvaliokunnan 7.12.2016 kokouksessa laadittiin alustavaa esitystä seuraavasti: 
- ajankohta: 20.2.2017 klo 17.00 -20.30 > 28.2.2017 
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- paikka: Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio 
- kutsuttavat: alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustojen jäsenet, sote- johto, sote- esimiehet 
- sisältö: lakiesitysten tilanne, maakunnan sote- esivalmistelun eteneminen, sote- projektin toimi-

alueiden alustavien palvelumallien esittely, järjestöyhteistyö tulevalla sotella (Tuula Huttunen- Koi-
vumaa ja Marja Mathlein) 
 

 poliittinen ohjausryhmä hyväksyy ohjelman 
 

8. Ohjausryhmän 24.1.2017 kokouksen asiat 

Asialistalle: 
- Länsi-Pohjan sote- projektin tilannekatsaus ja alustavia esityksiä palvelumalleista kommenteille 
- yhtiöittämisselvitys 
- maakunnan valmistelun tilanne 
- sote- seutufoorumin valmistelu 
- tietohallinnon valmistelu 
 

9. Sparrauspäivät 

Länsi-Pohjan sote- projektityön laajentamiseksi työvaliokunta näkee tarpeelliseksi ”sparraustilaisuuksi-

en” järjestämisen ja ehdottaa seuraavaa: 

Aikataulu: seutufoorumin jälkeen maaliskuun alkupuolelle, ajankohdat sovitaan tammikuun alussa 

Tilaisuudet: 

 yksi järjestötilaisuus, vastuutahoina Pth- yksikkö ja projektijohtaja 

 Kuntakierrokset yhtenä päivänä (aika ja paikka sovitaan kuntien ja Lpshp:n kanssa) seuraavasti: 
o henkilöstö (klo 14 – 15.30): vastuutahoina projektijohtaja, toimialueen vetäjä ja/tai 

koordinaattori 
o kuntalaiset (klo 17.00 – 18.30) kunta tarjoaa kahvituksen klo 16.30-: vastuutahoina 

Pth- yksikkö ja projektijohtaja 
o Tervola ? 

 
 sote-johtoryhmä hyväksyi esitetyn suunnitelman sparrauspäivistä 
 Tervolan osalta selvitetään, haluavatko oman sparrauspäivänsä 
 Kunnat tarjoavat kahvit kuntalaistilaisuuksissa 
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10. Muut asiat 

Palkkakustannusten laskutus projektilta: 

Kaikki osa-aikaiset toimialueiden vetäjät ja koordinaattorit eivät pysty tekemään sovittua puolta työ-

aikaa hankkeelle > ohjeistettu laskuttamaan tehtyjen tuntien mukaan, jolloin kohdellaan kaikkia osa-

puolia samanvertaisesti 

 Hyväksyttiin 

11. Seuraava kokous 

18.1.2017 klo 12.00 -  Keminmaa kunnanvirasto , agendalla mm. yhtiöittämisselvitysasiat, palvelumallit 

 
12.  Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07 

 

 

 

 

Muistion kirjoitti Merja Haapakorva-Kallio 


