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PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN OHJAUSRYHMÄ 
 
Aika: 28.5.2020 klo 9-11 
Paikka: Teams -kokous 
 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
 
Kemi: Liisa Niiranen 
Keminmaa: Katja Raatikainen 
Simo: Vivi Marttila Tarja Leskinen X 
Tervola: Mika Simoska Helena Hartikainen 
Tornio: Leena Karjalainen X Jukka Ronkainen X 
Ylitornio: Kari Askonen (Pj) X Eeva Leukumaa  
Lapin AMK: Hannele Kauppila 
LPSHP: Riitta Luosujärvi 
PTH-yksikkö: Kari S. Lankinen X Teija Moisanen X Jenni Vanhala  
Muut kutsutut  
MLP Oy:                   Paavo Uusimaa 
 
 
MUISTIO 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen sihteerinä toimi Teija Moisanen. Todettiin läsnäolijat. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys. 
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

 
4. PTH-yksikön toiminta vuoden alusta 

PTH-yksikön ylilääkärin Kari S. Lankisen työpanos PTH-yksikköön vuoden alusta on ollut 4 päivää, 
jotka on käytetty palvelutiimin ja vastaavien ja johtavien lääkäreiden koordinointiin liittyviin tehtä-
viin. Korona-aika vie paljon työaikaa, joten suuremman työpanoksen antaminen ei ole ollut mah-
dollista.  
 
Kehittämispäällikkö Merja-Haapakorva-Kallio on virkavapaalla 9.12.2019 – 9.12.2020, Teija  
Moisanen toimii sijaisena.  
 
Ylilääkärin työpanoksesta on käyty keskusteluja Jyri J. Taskilan ja Heli Hyrkkään kanssa, mutta ko-
ronatilanteen vaikeuduttua mahdolliset järjestelyt ovat siirtyneet.  
 
Käytiin keskustelua kuntien maksuosuuksista tilanteessa, jossa PTH-yksikkö on eri tavoin eri ajan-
jaksoina resursoitu, millä tavalla on huomioitu veloituksessa.   
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Ohjausryhmässä ja palvelutiimissä on linjattu vuoden 2020 osalta PTH-yksikön tehtävien painopis-
teiksi maakunnallisten valtionavustushakemusten laatimiseen ja hankesuunnitteluun osallistumi-
nen ja palvelutiimin toiminnan koordinointi. Nämä tehtävät on voitu hoitaa. Seudullisen virka-ajan 
ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen koordinoinnin osalta on ollut haasteita. Lisätyötä koordinaatioon 
on tuottanut etupäivystyksen siirtyminen Rovaniemen tuottamaksi palveluksi 2/2020, siihen liit-
tyvä toimintamallien yhtenäistäminen, organisoituminen, tilastoinnin muutokset ym.   

 
5. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke ja Rakenneuudistusta tukeva hanke - tilannekat-

saus 
Molemmat valtionavustushakemukset ovat lähteneet STM:ön aikataulun mukaisesti 30.4.2020 
mennessä. Kevään aikana hakemuksia on vielä mahdollisuus täydentää, ja täydennyksiä työstetään 
parhaillaan. STM:stä on luvattu päätökset 30.6.2020 mennessä. Molempien hankerahoituksen saa-
minen edellytti, että mukana on maakunnasta 80% väestöpohja, ja sitoumuksia on Lapin kunnista 
saatu riittävä määrä.  
 
Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa ei ole omarahoitusosuutta. Rakenneuudistushankkeessa on 
20% omarahoitusosuus, jonka kunnat voivat antaa työpanoksena tai rahana. Hanketta hallinnoiva 
Kolpeneen ky. tulee käymään keskustelua rahoitusosuuksien kattamisesta kuntien kanssa. Ensim-
mäinen Länsi-Pohjan alueellinen tilaisuus on 4.6.2020. 
 
Hankehallinnon taholta on tulkittu rahoituskriteerejä siten, että yksityiset palvelutuottajat eivät 
voisi osallistua Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kehittämistoimenpiteisiin. Tämä sulkisi Länsi-
Pohjan kuntia pois hankkeen piiristä. Rahoituskriteereistä tätä ei kuitenkaan voida lukea, myöskin 
STM:n Taina Mäntyrannan taholta on sote-johdon Pohtimon neuvottelupäivillä annettu informaa-
tiota, jonka mukaan yksityisten yritysten osallistuminen kehittämisyhteistyöhön on mahdollista. 
Suoraan ei voida yksityisille yrityksille työpanosta korvata hankkeesta, mutta esim. asiantuntijapal-
veluita ja konsultaatiota on mahdollista ostaa. Asiasta on tulossa neuvottelu STM:n kanssa.  
 

6. STM/THL:n maakuntien arvioinnin malli vuodelle 2020 
Maakuntien arvioinnin koekierros toteutettiin edellisen hallituskauden makusote –valmistelun ai-
kana maakuntakohtaisesti. Vuoden 2019 toteutettiin sairaanhoitopiirikohtaisesti ja vuoden 2020 
arviointi on jälleen maakuntakohtainen. Lisäksi toteutetaan Erva-alueiden arvioinnit.  
 
Vuoden 2020 arviointi toteutetaan osaltaan kansallisten seurantaindikaattoreiden ja painopistei-
den mukaan, jotka ovat kaikille maakuntien yhteisiä. Näitä ovat  

 perustason mielenterveyspalvelujen saatavuus ja laatu 

 ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen integraatio 
Lisäksi on aluekohtaiset seurannan painopisteet, jotka määritellään maakuntien alueilla erikseen. 
Lapin painopistealueita ovat 

 palveluverkko, palvelurakenteen uudistamistoimet suhteessa alueen väestön palvelujen 
saatavuuteen.  

 mielenterveys- ja päihdepalvelujen, myös ennaltaehkäisevien, saatavuuden ja vaikuttavuu-
den parantaminen 

 
Aiemmin arviointi on toteutettu puhtaasti tilastollisten indikaattoreiden pohjalta, nyt mukana on 
myös arviointia, joka perustuu alueiden toimijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Lapin alueen 
arviointipäällikkönä toimii THL:stä Tiina Hetemaa. Hetemaa toivoi valmiiksi toimivia verkostoja kes-
kusteluun, palvelutiimi on katsottu siihen soveltuvaksi. Keskustelutilaisuus on koko Lapin yhteinen. 
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Arviointi toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi kansallisten seurantaindikaattoreiden pohjalta ja 
joka toinen vuosi sekä kansallisten, että alueellisten indikaattoreiden pohjalta. Arvioinnin yhdys-
henkilöinä toimivat LSHP:n alueen osalta Miia Palo ja LPSHP:n osalta Teija Moisanen.  

 
7. Yhteistyökysymykset Mehiläinen Länsi-Pohja OY:n kanssa 

Edellisen kokouksen asioista todettiin, että patologian ja röntgenin laskutusasia on edelleen auki. 
Kuvantamispalveluja on nyt saatu. Tilanne on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Kunnanjohtajat 
ja MLP ovat neuvotelleet asiasta.  

  
8. Muut asiat 

Muita asioita ei tullut esiin 
 

9. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään syksyllä 2020. Toteutetaan aikataulukysely sopivasta kokousajasta.  
 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.22 
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