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Länsi-Pohjan sote-projekti    

Projektijohtaja Seija Parviainen   Postiosoite: LPSHP/PTH-yksikkö, Kauppakatu 25, 94100 Kemi  

040 6720 808, etunimi.sukunimi@lpshp.fi  Käyntiosoite: PTH-yksikkö, Merikatu 3, Kemi   

 

Sote-johtoryhmän 5. kokous 

Aika: 16.2.2017 klo 8.00 - 10.00 

Paikka: Keminmaan kunnanvirasto, valtuustosali 

Osallistujat: 

Organisaatio Nimi Läsnä Poissa 

Kemin kaupunki 
kaupunginjohtaja Tero Nissinen -  

vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen -  

Keminmaan kunta 
kunnanjohtaja Mauri Posio +  

vs. perusturvajohtaja Anniina Mäkimartti +  

Simon kunta 
kunnanjohtaja Vivi Marttila +  

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 +  

Muut kutsutut: 
Tervola 

 
kunnanjohtaja Mika Simoska 

- 
 
 

 

Asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.10 ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

3. Edellisen kokouksen muistio  
Hyväksyttiin. 
 

4. Maakunnallisen sote- valmistelun tilanne  
o   Maakunnan sote- valmistelun poliittisen ohjausryhmän kokous 8.2.2017 

- Käsitelty mm. valmistelun tilanteen eteneminen, linjaukset ja aikataulut  
- Väliaikaishallinnon valmistelutyön rahoitus auki 
- Laskettu että 40- 50 htv tarvitaan jatkossa Lapin valmisteluun, tekijät haetaan 

alueen organisaatioista 
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o Maakunnan sote- valmistelun johtoryhmän seuraava kokous 21.2.2017, jossa asialistalla 
– työryhmien täydentämisesitykset 
– kunnat sote- kuntoon määrärahan (22 000€) käyttöperiaatteiden kohdentaminen 

 

 Järjestämisen työryhmä määritellyt keihäänkärjet, joita viedään eteenpäin työpajoissa 

 Tuotannon työryhmä kokoontunut viime viikolla, siellä myös käynnistetään työpajat 
ydinprosessien työstämiseen 

 TKI- työryhmässä määritelty nykytila, toimijoiden tämän hetkiset painotukset ja seuraavaksi 
käynnistyy uuden rakenteen miettiminen 

 

 Yhdyspinnat maakuntauudistuksessa 10.2 Kick off - tilaisuus  
– TAHE- talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelussa selvityshenkilönä 

toimii Mikko Salmenoja 
– Kunnat voivat ostaa palvelukeskukselta palveluja, mutta ei yksityiset yhtiöt  
– Henkilöstön tarve tukitehtävien osalta vähenee, tarvitaan henkilöstösuunnittelua, 

uudelleen koulutusta jne. 
 

 Merkitään tilannekatsaus tiedoksi 
 

5. Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen 
o tilannekatsaus / Seija  

- työ etenee hyvin, kuntakierrokset ovat käynnistyneet 
– Henkilöstö- ja taloustiedot kerätty, osa kunnista on ilmoittanut että tukipalveluista ei 

olisi siirtymässä ketään soten mukana muualle.  
– Järjestämissuunnitelmaan tarvittava tieto ja taso ovat valmiina 
– Työvaliokunnassa on käyty alustavaa keskustelua missiosta, visiosta, strategisista 

päämääristä 
   
 Keskustelussa nostettiin esiin kysymys siitä, mitä tavoitellaan? 

o turvataan alueen kuntalaisten palvelut riippumatta maakunnasta/valtiosta 
o turvataan sote- työpaikkoja 
o säästöjen aikaan saaminen 
o kiinteistöjen osalta riskin minimoiminen 
o valinnanvapauslaki otettava toimintakonseptissa huomioon 
o ERVA- alueen työnjako kysymyksiin ministeriö tulee asettamaan selvityshenkilöt 

ERVA- alueittain 
o terveydenhuoltolakia ja sosiaalihuoltolakia koskevat asetukset lausunnolle 

juhannuksen aikoihin 
o Maakunta tulee olemaan vahvasti Rovaniemi – vetoinen 
o Työnjakokysymykset isosti auki, päivystykselliset toiminnot ovat Länsi-Pohjalle 

elinehto 
o Esh:n ja toimivien sote -keskusten turvaaminen keskeistä 

 
 Maakunnan palveluverkkoon tulisi voida vaikuttaa, jotta alueen palvelut tulisivat säilymään 
 Jatketaan valmistelua, mutta orgaania ja tilannekuvaa pitää arvioida vielä uudelleen 
 Valmistellaan edelleen Länsi-Pohjan sote- integraatiota ja lähipalvelujen vahvistamista 
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6. Organisaatiomallin vaihtoehtojen selvittelyn tilanne / Pertti 

o KPMG:n selvitys 
 

 Sitoudutaan tässä vaiheessa hankkimaan esiselvitys. 
 

7. Ohjausryhmän 22.2.2017 kokouksen asiat 
Asialistalle: 
- Länsi-Pohjan sote- projektin tilannekatsaus/Seija 
- Maakunnan sote- valmistelun tilanne/ Timo ja Seija 
- Valtakunnallinen sote- tilanne ja organisaatiomallin vaihtoehtojen selvittely/ Pertti 
- Länsi-Pohjan sote ICT- palvelujen järjestäminen (Länsi-Pohjan näkemys LapIT:hen liittymisestä) 

 
 Asiat ok 
 ICT- palvelujen osalta maakunnan palvelut tulevat todennäköisesti organisoitumaan LapIT:n 

pohjalta 
 Kerätään kuntien koko ICT-henkilöstömäärät poliittisen ohjausryhmän kokoukseen 

 
 

8. Muut asiat 
Valinnanvapauslausunto asiaa valmistellaan 24.2 palvelutiimin toimesta 
Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti on estynyt osallistumasta sote -seminaariin, ministeriöstä yrittävät 
järjestää etäyhteydellä henkilön tilalle. 
 

9. Seuraavien kokousten aikatauluista sopiminen 
17.3 klo 9.00 Torniossa 
 

10.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00 
 
 
Muistion vakuudeksi  
Merja Haapakorva-Kallio 

 

 

 


