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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   

Länsi-Pohjan sote- projektin poliittisen ohjausryhmän 6. kokous 

Aika: 28.4.2017 klo 9.00 – 10.27 

Paikka: Keminmaan kunnanvirasto, valtuustosali 

Osallistujat: 

Jäsenet: 

Organisaatio Varsinainen  Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Poissa 

Kemi Jouko Pasoja  x    

 Matti Päkkilä x     

Keminmaa Teemu Alatalo x  Mikko Lampela   

 Hannu Tikkala  x Jyrki Savikuja  x 

Tornio 
Ilkka Kapraali 

varapj.  
 x 

 

Kaisa Juuso 
 x 

 Outi Keinänen                 x  Janne Olsen   

Simo Helena Hamari                                   x  Terho Korpikoski   

 Sauli Martimo                               x  Lauri Vakkala   

Ylitornio Heli Syväjärvi x     

 Eugen Parviainen x     

LPSHP Sauli Hyöppinen  x Hannu Roivainen x  

 Ritva Sonntag, pj. x  Markku Kangas   

 

Muut osallistujat: 

Organisaatio Nimi Läsnä Poissa 

Kemin kaupunki 
kaupunginjohtaja Tero Nissinen x  

vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen x  

Keminmaan kunta 
kunnanjohtaja Mauri Posio x  

vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio x  

Simon kunta 
kunnanjohtajan sij. Keijo Ylitalo x  

sos.työn suunnittelija Satu Turkka x  

Tornion kaupunki 
kaupunginjohtaja Timo Nousiainen x  

perusturvajohtaja Leena Karjalainen x  

Ylitornion kunta 
kunnanjohtajan sij. Marja-Leena Erkheikki x  

perusturvajohtaja Eeva Leukumaa  x 

LPSHP 

shp:n johtaja Riitta Luosujärvi x  

ylilääkäri Pertti Sakaranaho  x 

kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio x  

Länsi-Pohjan 

sote- projekti 
projektijohtaja Seija Parviainen, sihteeri x  

Muut osallistujat 

Tervolan kunta 
kunnanjohtaja Mika Simoska  x 

saapui 

klo 9.05 

Henkilöstön 

edustus 

Katja Eklund Tehy sijalla Sari Auvinen 

Eija Sunnari Super 

x 

 

 

x 
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Asialista 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Pj avasi kokouksen ja sihteeri totesi läsnäolijat 

 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin 

 

3. Edellisen kokouksen muistio (liite 1) 

Hyväksyttiin 

 

4. Maakunnallisen sote- valmistelun tilanne (Seija ja Timo) 

Seija Parviainen kävi lyhyesti läpi maakunnan valmistelun tilannetta. 

Timo Nousiainen kertoi maakunnan sote- johtoryhmän kokouksesta, jossa oli ollut esillä 

mm.  

- Muonio-Enontekiö terveydenhuollon kuntayhtymän liittämisestä Lapin shp:iin,  

- Sairaanhoitopiirien välisten työnjako neuvottelujen (27.4.2017)  käynnistämisen   

  valmistelu ja eteneminen >tehdään ulkopuolinen selvitys, johon sisältyy myös    

  investointien tarkastelu. ( 50 milj. € ”kuumaan sairaalaan”, 15 milj € parkki-talo, 10 milj €   

  psykiatriaan) 

- Investointisuunnitelma oli Lshp:ssa jätetty vielä pöydälle, etenee jos 

yhteistyöneuvottelut eivät johda mihinkään. 

- Esh- neuvotteluissa LPSHP tuonut esille, että vähintään 2014 vuoden taso 

päivystyksessä olisi säilytettävä L-PKS:ssa. Huomioitava että L-PKS toimii myös 

”tulppaajana” OYS:n suuntaan. 

- Neuvottelut ovat 27.4 käynnistyneet hyvässä hengessä. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi 

       Päätös: Merkittiin tiedoksi 

5. Länsi-Pohjan sote- projektin jatkotoimenpiteet valtuustojen 24.4.2017 päätösten mukaan 

 

 Esitys: Käydään keskustelua valtuustojen 24.4.2017 päätöksistä ja tarvittavista    

               jatkotoimenpiteistä.  

 

 

JATKOTOIMENPITEET: 

 

Länsi-Pohjan sote- projektin 1.11.2016 -30.3.2017 poliittinen ohjausryhmän esityksestä 
kuntien valtuustot kokouksessaan 24.4.2017 hyväksyivät seuraavaa (pl. Ylitornio): 

 

1. Länsi-Pohjan sote- projektin työstämän järjestämissuunnitelman.  
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2. Velvoittivat projektijohtajan ja LPSHP:n pth- yksikön käynnistämään vaihtoehto B:n 
mukaisen yhteisyrityksen kilpailuttamisen KPMG Oy:n konsultoimana 17.2.2017 tehdyn 
sopimuksen mukaisesti.  
 - työ on käynnistetty 
 - aikataulutus laadittu KPMG:n toimesta (liite 2) 
  

3. Valtuuttivat sote- projektin johtoryhmän ja poliittisen ohjausryhmän jatkamaan 
toimintaansa vuoden 2017 loppuun saakka.  

- sote- johtoryhmän ja poliittisen ohjausryhmän kokousaikatauluista sopiminen 
 

4. Velvoittivat sote- projektin huolehtimaan kilpailutuksen niin, että yhtiöittämispäätös on 
ollut valtuustojen käsittelyssä ja tarvittavat asiakirjat allekirjoitettu viimeistään 30.6.2017  

              -valtuustojen kokousaikataulusta sopiminen 
 

5. Sairaanhoitopiirin perussopimus muutetaan vastaamaan vaihtoehto B:n toimintamallia. 
Uusittu perussopimus tuodaan kuntien valtuustojen käsittelyyn 30.6.2017 mennessä. 
Perussopimuksen muutoksessa huomioidaan Tervolan ja Ylitornion erilainen asema.  
      - shp:n perussopimuksen muuttaminen  
 
 

6. Sairaanhoitopiirin toiminnan uudelleen järjestäminen vaihtoehto B:n mukaisesti 
käynnistetään välittömästi.  
      - toteutussuunnitelman laatiminen ja valmistelutyön organisointi 
 

7. Velvoittivat Länsi-Pohjan sote- projektin henkilöstötyöryhmän tekemään kunnille ja 
sairaanhoitopiirille yhteisen ohjeistuksen yhteistoimintamenettelyn mukaisesta 
toiminnasta.  
        - työ on aloitettu henkilöstöjohtaja Soili Vesterisen toimesta 
 

8. Velvoittivat Länsi-Pohjan sote- projektin johtoryhmän valmistelemaan kuntien   
valtuustoille kesäkuun 2017 kokouksiin esityksen jatkovalmistelun rahoituksesta ja 
resursseista.  

                                      - suunnitelma laaditaan sote- johtoryhmän seuraavassa kokouksessa 
 

9.  Kuntien sote - kiinteistöt ja sairaanhoitopiirin kiinteistömassa huomioidaan 
yhtiöittämisen yhteydessä. 

- suunnitelma 

    

Päätös: 1-4 kohdat 

- Ylitornio osallistuu, samoin kuin Tervolakin, myös jatkossa projektin 

ohjausryhmä työskentelyyn. 

- Aikataulut ja tarjousasiakirjat kuntiin tiedoksi. Kuntien tulee olla koko ajan 

ajan tasalla eri vaiheista. Osallistumispyyntö (sisältää aikataulutuksen) ja 

tarjouspyyntö liitteeksi kuntiin tämän muistion mukana. 

 

- Kumppanuushankinta tulee ottaa vakavasti ja valtuustojen päätösten 

mukaisesti asiaan on sitouduttava. 
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kohdat 5-8 

- Shp:n perussopimuksen laajentaminen > shp:n johtaja Riitta Luosujärvi 

työstää perussopimuksen muuttamisen ja tuo sen sote- johtoryhmän ja 

poliittiseen ohjausryhmän kokouksiin siten, että uusittu perussopimus tuodaan 
kuntien valtuustojen käsittelyyn 30.6.2017 mennessä. 

 

- Shp:n laajennetun toiminnan suunnittelu ja valmistelu > perusturvajohtajat, 

hoitotyön johtajat, johtavat lääkärit ja shp:n johtaja, johtajaylilääkäri, 

hallintoylihoitaja ja henkilöstöjohtaja 

 

- Henkilöstötyöryhmä on ohjeistamassa asiaa, tulee huomioida että yt- 

neuvottelut tulee olla käytynä 6 viikkoa ennen päätöstä. 

 

- 1. vaihe tiedottaminen > henkilöstölle tiedottaminen ja ammattijärjestöille 

kutsu neuvotteluihin. Kuntien ja shp:n tehtävä. 

 

- Sote- johtoryhmä laatii seuraavassa kokouksessa esityksen jatkovalmistelun 

rahoituksesta ja resursseista.  

 

kohta 9 

- Sote- kiinteistöjen vuokrauksen perusteet ja vuokrasopimukset työstää 

jäsenkuntien ja shp:n tekniset johtajat ja kaupunkien lakimiehet mukaan 

tueksi. Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio toimii kokoonkutsujana. 

  

6. Muut asiat 

Ei ollut. 

7. Poliittisen ohjausryhmän seuraavan ajankohdan sopiminen tarvittaessa 

 19.6.2017 klo 9.00 LPSHP Selkäsaari 

 

 19.6.2017 klo 18 Joentalo valtuutetuille (iltakoulu/valtuustoinfo) yhteisinfo etukäteen, koska 

osa tarjousasioista on liiketoimintasalaisuuden piiriin kuuluvia.   

 hallitukset 21.6.2017 klo 15.00 

 valtuustot 28.6.2017 klo 18.00 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Pj päätti kokouksen klo 10.27 


