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 PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN OHJAUSRYHMÄ  
 
Aika: 20.2.2020 klo 9.00-10.20 
Paikka: Kokoustila JUURAKKO  
 
Paikalla: Kemi: Liisa Niiranen  

Keminmaa: Katja Raatikainen  
Simo: Vivi Marttila  Tarja Leskinen  
Tervola: Mika Simoska  Helena Hartikainen  
Tornio: Leena Karjalainen  Pertti Sakaranaho  
Ylitornio: Kari Askonen  Eeva Leukumaa  
Lapin AMK: Hannele Kauppila  
LPSHP: Riitta Luosujärvi  
PTH-yksikkö: Kari S. Lankinen  Teija Moisanen      Jenni Vanhala 

 
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
Puheenjohtaja Kari Askonen avasi kokouksen klo 9.00. Muistion kirjasi Jenni Vanhala. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Työjärjestys hyväksyttiin. Päätettiin keskustella kohdassa 4. myös pth-yksikön ylilääkärin tehtävien 
hoidosta. 

 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Todettiin, että patologian ja röntgenin laskutusasia on edelleen 
kesken ja yhteisyrityksen kanssa on useita muitakin keskeneräisiä asioita, joita käsitellään LPSHP:n 
hallituksen seuraavassa kokouksessa 25.2.2020. 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 
4. PTH-yksikön resurssit 

Tällä hetkellä pth-yksikössä työskentelee täysipäiväisesti ainoastaan erikoissuunnittelija/vs. 
kehittämispäällikkö Teija Moisanen. Sote-keskushankkeen valmistelu teettää tällä hetkellä paljon työtä. 
Kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio on virkavapaalla marraskuun loppuun saakka ja ylilääkäri 
Kari S. Lankinen on siirtymässä lähiaikoina eläkkeelle. Virkaa ei voi laittaa säästöohjelman vuoksi auki. 
Palkkarahat on budjetoitu 50 % työajalle.  
 
Keskusteltiin ylilääkärin tehtävien hoidosta. Lääkäriresurssi on tärkeä myös tulevien alueellisten 
kehittämishankkeiden ja käynnissä olevan rahoitushaun kannalta.  Sovittiin, että Riitta tiedustelee 
Tervolan johtavan lääkärin Heli Hyrkäksen kiinnostusta tehtävään. Työaikaprosentista keskustellaan 
erikseen. 

 
5. Sosiaali- ja terveyskeskus –kehittämisohjelma ja rakenteiden kehittäminen 

Tulevaisuuden sote-keskusohjelman –rahoitushaku ja siihen kytkeytyvä rakennerahoitushaku ovat 
käynnissä. Molemmissa toimii hakijana Kolpene. Lisäksi haettavaksi tulee myös erityisraha, jota voi hakea 
myös yksittäiset kunnat tai kuntayhtymät.  
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Tästä hakemuksesta ei ole vielä keskusteltu, sen tekeminen tulee todennäköisesti pth-yksikön vastuulle. 
Hakuaika on keväällä 2020. Erityisrahoitusta voitaisiin mahdollisesti hakea tietohallinnon ja 
potilastietotietojärjestelmien kehittämiseen. LPSHP:n tietohallinto voi osallistua hankevalmisteluun, 
mutta ei voi ottaa siitä vetovastuuta.  
 
Riitta Luosujärvi on käynyt viestinvaihtoa Posken kanssa sote-keskushankkeen valmisteluun liittyvästä 
resurssoinnista. Perusterveydenhuollon yksikön resurssia on luvattu mukaan, mutta työaikaprosenteista 
ei ole vielä tarkemmin sovittu. 
 
Esitys hakujen aikatauluista ja periaatteista liitteenä. 

 
6. Yhteistyökysymykset Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa  

Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta on pyytänyt selontekoa yhteisyrityksen kanssa kesken olevaista 
asioista. Tämä listaus on käsiteltävänä hallituksen seuraavassa kokouksessa 25.2.2020.  Keskeneräisiä 
asioita ovat muun muassa KuEl-maksujen poistaminen yhteisyritykselle maksettavasta korvauksesta, 
laitoshuoltajien palkkakustannukset Fazerin ravintopalvelujen ajalta sekä tietohallinnon palveluista 
sopiminen. Kaikki kootut keskeneräiset asiat ovat luettavissa  hallituksen esityslistalta: 
http://lpshp.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=946.  

 
7. Muut asiat 

Teija Moisanen valmistelee pth-yksikön toimintakertomusta. Toimintakertomus on valmiina maaliskuun 
loppuun mennessä ja se jaetaan ohjausryhmälle sähköpostitse.  
 
Potilaiden siirto sairaalan osastoilta terveyskeskuksiin näyttää aikaistuneen. Terveyskeskusten osastoilla 
hoidetaan entistä huonokuntoisempia potilaita ja osa joudutaan siirtämään takaisin sairaalaan.  Asiasta 
on jo keskusteltu MLP:n kanssa.  
 
Apuvälinekeskuksen toiminnasta on selvitys tekeillä ja raportti tulossa. Keskusteltiin siitä, että sairaalasta 
etäällä sijaitsevissa kunnissa apuvälineisiin liittyvä logistiikka tuo ylimääräisiä kustannuksia ja hidastaa 
niiden saatavuutta. Tähän tulee mahdollisesti muutos niin, että apuvälineitä voi tilata myös suoraan 
yrityksiltä. Apuvälinealan asiantuntijoiden palvelut säilyvät ennallaan. Lisäksi apuvälinekeskuksen 
laskutusta tullaan järkeistämään. Apuvälineet tulevat jatkossa tilaajien maksettaviksi ja henkilöstökulut 
laskutetaan väestömäärän suhteessa.  
 
Seuraavat Pohtimon päivät ovat 14.5.-15.5.2020. 

 
8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 28.5.2020 klo 9-11. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 10.20. 

http://lpshp.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=946

