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Länsi-Pohjan sote-projekti    

Projektijohtaja Seija Parviainen   Postiosoite: LPSHP/PTH-yksikkö, Kauppakatu 25, 94100 Kemi  
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Länsi-Pohjan sote- projektin poliittisen ohjausryhmän 11. kokous 

Aika: 23.10.2017 klo 9.00 – 11.00   

Paikka: Kokoushuone Selkäsaari, LPSHP:n hallintorakennus 

Osallistujat: 

Jäsenet: 

Organisaatio Varsinainen  Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Poissa 

Kemi Teija Jestilä +     

 Sari Moisanen +     

Keminmaa Tommi Lepojärvi +     

 Soili Rautio +     

Tornio 
Ilkka Kapraali 

varapj.  
+  

 

Kaisa Juuso 
  

 Outi Keinänen                 +  Janne Olsen   

Simo Helena Hamari                                   +     

 
Martti 

Ruotsalainen                              
+     

Ylitornio Heli Syväjärvi +     

 Eugen Parviainen +     

LPSHP Hannu Roivainen +     

 Ritva Sonntag, pj. +  Markku Kangas   

Muut osallistujat: 

Organisaatio Nimi Läsnä Poissa 

Kemin kaupunki 
kaupunginjohtaja Tero Nissinen 

klo 

9.05 
 

vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen +  

Keminmaan kunta 
kunnanjohtaja Mauri Posio +  

vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio  - 

Simon kunta 

kunnanjohtaja Vivi Marttila +  

sos.työn suunnittelija Satu Turkka 
klo 

9.08 
 

Tornion kaupunki 
kaupunginjohtaja Timo Nousiainen 

klo 

9.10 
 

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 Vuokko Ohtonen  - 

Länsi-Pohjan 

sote- projekti 
projektijohtaja Seija Parviainen, sihteeri +  

Muut osallistujat 

Tervolan kunta 
kunnanjohtaja Mika Simoska   - 

Henkilöstön 

edustus 

Katja Eklund Tehy/ Sari Auvinen 

Eija Sunnari Super 

+ 

 
- 
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Asialista 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 

 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

 

3. Edellisen kokouksen muistio (liite 1) 

Hyväksyttiin. 

Päivitettiin LPSHP:n perussopimuksen laajentamisen valmistelun tilanne. 

 

4. Vaikutusten ennakkoarviointiselvitysluonnos (liite 2) 

Länsi-Pohjan sote – projektin poliittinen ohjausryhmä päätti 15.8.2017 kokouksessaan 

teettää ulkopuolisella toimijalla vaikutusarvioinnin eri näkökulmista kuntien päätöksentekoa 

varten. Länsi-Pohjan sote- johtoryhmä valtuutettiin pyytämään tarjoukset vaikutusarvioinnin 

laatimisesta ulkopuolisilta toimijoilta. Hankintamenettelynä käytetään kutsumenettelyä, 

pyytämällä tarjoukset viideltä (5) eri toimijalta: THL, FCG, NHG, PTCS ja Lapin amk. 

Tarjouspyyntö on myös lähetetty 24.8.2017 Tarjouspalvelut.fi-toimittajaportaaliin. 

Tarjousten jättöaika päättyy 7.9.2017 klo 12.00.  Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous 

hinta 58.600 €. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri hankintayksikkönä on keskeyttänyt 

tarjouskilpailun. 

Länsi-Pohjan sote- projektin johtoryhmä on kokouksessaan 21.9.2017 päättänyt toteuttaa 

vaikutusten ennakkoarviointiselvityksen ”omana työnä” projektin valmistelussa mukana 

olleiden, kuntajohtajien ja sairaanhoitopiirin johtajan työnjakona. Lisäksi päätettiin pyytää 

kannanottoa hankkeen vaikutuksista henkilöstöjärjestöiltä ja tarjouksen jättäneiltä 

yrityksiltä. Sairaanhoitopiirin johtaja pyytää lisäksi STM:ltä lausunnon arviointia varten myös 

osana ERVA- kokonaisuutta. 

Vaikutusten ennakkoarviointiselvitys esitetään kuntien yhteisessä valtuustoinfossa 1.11.2017 

ennen päätöksentekoa. 

Käydyn keskustelun aikana ohjausta ja huomion kiinnittämistä saatiin seuraaviin asioihin: 

 kahden liikelaitoksen (Meri-Lapin kuntapalvelut ja Nordlab) ja sairaala-apteekin 

mahdollisuudet tuottaa palveluja yhteisyritykselle 

 tekstinkäsittely jäisi sairaanhoitopiirille – työstä suuri osa yhteisyrityksellä? 

 lisäeläkevastuut (pl. Ylitornio ja Tervola) 

 shp:n johtaja pyytänyt ennakkolausuntoa STM:lta, ei ole vielä saatu, mahdollisesti 

tulee tällä viikolla 

 selvityksessä painottuu liikaa maakuntamallissa negatiiviset asiat ja yhteisyritykselle 

positiiviset asiat – tavoitteeksi objektiivisempi kuvaus 

 tarkempaa arviota operatiivisen toiminnan jatkumisesta Länsi-Pohjassa 

yhteisyrityksen toimesta 
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 yhteisyrityksen juridinen asema? 

 valinnanvapaus – väheneekö leikkaukset yhteisyrityksessä? Jos vähenee, mikä on 

riskinä? 

 kilpailutuksen pitkä kesto- minkälainen riski voisi muodostua? Lainsäädännön 

muuttumisen vaikutukset tehtyyn kilpailutukseen? 

 vakuutusyhtiöiden maksamat leikkaukset, ovatko mahdollisia julkisen rahoittamassa 

yhteisyrityksessä? 

 molemmissa vaihtoehdoissa on huolenaiheita ja ne on nostettava esille 

 uhkana rahoituksen kapitaatio - kuka maksaa jos asiakkaita ei tule? 

 yhteisyrityksen rahoituksen turvaaminen, miten ajateltu rahoituksen riittävyys jos 

maakunnalla ei rahat riitä kahteen sairaalaan? 

 vakuutuspohjainen toiminta? 

 valinnanvapauslakiluonnoksen 95 § ja valinnanvapauden piiriin kuulumattomien 

palvelujen rahoitus? 

 osaajapula uhkaa, kentälle tarvitaan huomattavasti erilaisempaa osaamista kuin nyt 

 rakennemuutos, kotihoito ja – hoiva muutoksessa, kotisairaalan rooli vahvistuu 

 Simo ei voi siirtyä kesken vuoden yhteisyritykseen, aikaisintaan 2019 

 yhteisyrityksen neuvottelu mahdollisuudet Ervan kanssa? 

 Lokakuun loppuun Ervalta- esitys STM:lle työnjaosta. Mikäli ERVA- alueella ei päästä 

sopimukseen työnjaosta, sen tulee päättämään valtioneuvosto 

 alueen elinvoimaisuuden turvaaminen 

 

 Esitys:  

 Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

Päivitetty Eva- käsitellään vielä seuraavassa kokouksessa ennen kuntien käsittelyä. 

  

5. Yhteisyrityskumppanikilpailutuksen mukaisen yhteisyrityksen perustaminen 

Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion valtuustojen 24.4.2017 päätösten mukaisesti on 

yhteisyrityskumppanin kilpailutus käynnistetty siten, että osallistumisilmoituspyynnöt 

neuvottelumenettelyyn on laitettu Hilmaan perjantaina 28.4.2017 ja ne ovat olleet siellä 

nähtävissä 2.5.2017. Osallistumishakemusten viimeinen jättöaika 29.5.2017 klo 14.00. Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on saanut ko. tarjouskilpailuun 

osallistumishakemukset seuraavilta yrityksiltä: 

 Pihlajalinna ryhmittymä (osallistumishakemus jätetty määräajassa 29.5.2017 klo 

11.35) 

 Ryhmittymä Suomen Terveystalo Oy ja Attendo Terveyspalvelut Oy 

(osallistumishakemus jätetty määräajassa 29.5.2017 klo 11.49) 

 Mehiläinen ryhmittymä (osallistumishakemus jätetty määräajassa 29.5.2017 klo 

12.55) 

Kaikki saapuneet osallistumishakemukset olivat osallistumispyynnön mukaisia ja täyttivät 

kaikki osallistumispyynnön vaatimukset. 
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Länsi-Pohjan sote- projektin johtoryhmä päätti kokouksessaan 31.5.2017 valita 

neuvottelumenettelyyn kaikki tarjoajat ja laati neuvotteluaikataulutuksen seuraavasti: 

Neuvottelupaikka: Tornion kaupungintalo 10.krs.  

6.6.2017 klo 8.30 – 18.00 Pihlajalinna ryhmittymä  

8.6.2017 klo 8.30 – 18.00 Ryhmittymä Suomen Terveystalo Oy ja Attendo 

Terveyspalvelut Oy  

12.6.2017 klo 8.30 – 18.00 Mehiläinen ryhmittymä  

13.6.2017 mahdollinen jatkovarauspäivä  

 

Neuvottelut on käyty kaikkien tarjouksen jättäneiden kanssa ja ne ovat sujuneet hyvin.  

Neuvottelumenettelyyn ovat osallistuneet Länsi-Pohjan sote- projektin poliittisen 

ohjausryhmän 19.5.2017 valitsemat henkilöt ja varahenkilöt: Timo Nousiainen pj, Mauri 

Posio, Tero Nissinen, Pertti Sakaranaho, Paavo Uusimaa, Leena Karjalainen, Vivi Marttila, 

Satu Turkka, Seija Parviainen, Eila Metsävainio, Santeri Lindholm, Outi Kääriäinen. Lisäksi 

Merja Haapakorva-Kallio ja Vuokko Ohtonen ovat toimineet sihteereinä.  

Hankinta-asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

Esitys: (luottamuksellinen – ei julkisuuteen ennen kokousta) 

 

Länsi-Pohjan sote- projektin johtoryhmä esittää poliittiselle ohjausryhmälle, että se 

 

1) esittää jäsenkuntien valtuustoille 13.11.2017 päätettäväksi Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirin perussopimuksen laajentamisen ja yhteisyrityksen 

perustamiseen liittyvät asiat. 

 

2) toteaa tarjousten vertailuperusteiden arvioinnissa (liite 3) eniten pisteitä saaneen 

yrityksen. Eniten pisteitä saaneen yrityksen edustajat pyydetään 1.11.2017 

pidettävään päättäjäinfoon. 

 

Käydyn keskustelun aikana Sari Moisanen  esitti Ilkka Kapraalin kannattamana:   

  

” Poliittinen ohjausryhmä toteaa, että kuntien päätöksistä 24.4.2017 poiketen kohdat 4. 

yhtiöittämispäätös, 5. perussopimus ja 8. jatkorahoitus päätös eivät ole olleet on kuntien 

käsittelyssä 30.6.2017 mennessä. Kemin valtuusto edellytti näiden lisäksi myös 

yhteisyrityksen perustamisasiakirjojen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja 

palvelusopimuksen käsittelyä kesäkuun loppuun mennessä. Yhteisyrityksen valmistelu 

näiltä osin on ollut valtuustojen päätösten vastainen.  

- Poliittisella ohjausryhmällä ei myöskään ole käytössä ulkopuolisen toimijan tekemää 

vaikutusten arviointia 

- Poliittinen ohjausryhmä toteaa myös, että voimassaolevan lainsäädännön ( mm. 

terveydenhuoltolaki ja sen asetukset) ja valmistelussa olevan lainsäädännön (mm. 

valinnanvapauslaki) perusteella tilanne keväästä 2017 on muuttunut, päivystys- ja 

keskittämisasetuksen myötä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ja jatkossa maakunnat 

tekevät sopimuksen työnjaosta ja julkista valtaa käyttävillä maakunnilla on palveluiden 
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järjestämisvastuun lisäksi laajempi tuottamismahdollisuus. 

 

Ohjausryhmä esittää kuntien valtuustoille, että perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja 

erikoissairaanhoidon palveluiden integraation toteuttamiseksi ja alueen erikoistason 

palveluiden turvaamiseksi: 

 

1.) Kunnat organisoivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

laajentamalla nykyistä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää 1.1.2018. Jatkossa 

kuntayhtymä vastaa sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja 

viranomaistehtävistä. 

2.) Siirtämällä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, sekä niiden tukipalveluissa 

työskentelevän henkilöstön liikkeenluovutuksen periaatteella kuntayhtymään.  

3.) Sopii kiinteistöjen siirrosta kiinteistöyhtiöön. Tms?  

Länsi-Pohjan järjestämissuunnitelma 2018-2025 uudistetaan edellä mainittujen linjausten 

mukaan ja tuodaan yhdessä perussopimuksen kanssa valtuustojen hyväksyttäväksi 

13.11.2017. ” 

Tommi Lepojärvi esitti päätösesityksen pohjaesityksen korjaamista siten, että muutetaan 

pohjaesityksen kohta 1) muotoon: siirretään jäsenkuntien valtuustoille 13.11.2017 

päätettäväksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perussopimuksen laajentamisen ja 

yhteisyrityksen perustamiseen liittyvät asiat. Kohta 2) ennallaan.  

Pohjaesityksen muutos hyväksyttiin yksimielisesti. 

Puheenjohtaja n esityksestä suoritettiin kädennostoäänestys. Ensin nostivat käden ne, jotka 

kannattivat muutettua pohjaesitystä. Tämän jälkeen nostivat käden ne, jotka kannattivat Sari 

Moisasen tekemää esitystä.  

Äänestyksen tulos:  

Muutettu pohjaesitys 7 ääntä: Sonntag, Keinänen, Ruotsalainen, Hamari, Jestilä, Syväjärvi, 

Lepojärvi 

Moisasen esitys 5 ääntä: Kapraali, Moisanen, Rautio, Roivanen, Parviainen 

Päätös:  

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja totesi muutetun pohjaesityksen tulleen 

poliittisen ohjausryhmän päätökseksi äänin 7-5. 

6. Tiedotustilaisuuksien järjestäminen 
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Päätöksenteon kohde, sosiaali- ja terveyspalvelut Länsi-Pohjan alueella lähitulevaisuudessa, 

on erityisesti alueen kuntalaisten ja sote henkilöstön suuren mielenkiinnon kohteena. 

Tiedotustilaisuuksia tulee järjestää aiheesta riittävästi. 

Esitys: 

 

Länsi-Pohjan sote- projektin ohjausryhmä päättää, että tiedotustilaisuuksia järjestetään 

seuraavasti: 

 

 1.11.2017 klo 16.00 - 16.30 tiedotustilaisuus, ennen päättäjäinfoa, Kemin 

kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa. Tilaisuuteen osallistuvat Länsi-Pohjan sote- 

projektin poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja, projektijohtaja ja Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirin johtaja ja perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri. 

Hankintamenettelyssä korkeimman pistemäärän saaneen yrityksen edustajat ovat 

myös paikalla. 

 14.11.2017 klo 9.00 – 9.30 tiedotustilaisuus valtuustojen päätöksistä 13.11.2017 

Keminmaan valtuustosalissa. Tilaisuuteen osallistuvat Länsi-Pohjan sote- projektin 

poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja, projektijohtaja ja Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirin johtaja ja perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri sekä 

kuntajohtajat. 

 

  Päätös:    

         Poliittinen ohjausryhmä päätti järjestää tiedotustilaisuudet seuraavasti: 

 1.11.2017 klo 16.00 - 16.30 

 14.11.2017 klo 14.00 shp:n hallituksen jälkeen kokoustila Juurakossa 

 Osallistujat tiedotustilaisuuksiin esityksen mukaisesti. 

 

7. Muut asiat 

Ei ollut 

 

8. Poliittisen ohjausryhmän seuraavan kokousajankohdan sopiminen 

 

  Esitys:  

  Poliittinen ohjausryhmä sopii seuraavaksi kokousajankohdaksi 15.11.2017 klo 9.00 –   

 11.00, paikkana Keminmaan valtuustosali. 

 

  Päätös:    

  Poliittinen ohjausryhmä päätti kokoontua 31.10.2017 klo 15 käsittelemään EVA-    

  arviointia ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perussopimuksen laajentamista,  

  paikkana Keminmaan valtuustosali. 

    Lisäksi ohjausryhmä kokoontuu 15.11.2017 klo 9 Keminmaan valtuustosalissa.  

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00 


