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PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN OHJAUSRYHMÄ 
 
MUISTIO 
 
Aika: 20.3.2019 klo 12.30-14.30 
Paikka: Kokoustila Juurakko, shp:n hallintorakennus 
 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
Ylitornio: Kari Askonen Eeva Leukumaa 
Tornio: Leena Karjalainen Pertti Sakaranaho 
Kemi: Liisa Niiranen 
Tervola: Mika Simoska Helena Hartikainen 
Lapin AMK: Hannele Kauppila 
Keminmaa: Eila Metsävainio 
Simo: Vivi Marttila Tarja Leskinen 
LPSHP: Seppo Lehto 
PTH-yksikkö: Merja Haapakorva-Kallio Kari S. Lankinen 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja Kari Askonen avasi kokouksen ja Merja toimi sihteerinä. 
Lapin Amk:n edustajana jatkossa osaamispäällikkö Hannele Kauppila. 

 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 
 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin muutoksitta. 
 
4. PTH-yksikön toimintakertomus vuodelta 2018 

 Liite 1 
 
 Hyväksyttiin täsmennyksillä koskien shp:n johtajaylilääkäreiden osallistumista PTH-yksikön toimintaan 
 Jatkossa painotusta alueellisiin isoihin yhteisiin kehittämistoimiin esim. KANTA-hankkeisiin, tarvittaviin 

koulutuksiin, palvelujen kehittämiseen jne. 
 PTH-yksikön sosiaalityön asiantuntijan työsuhde maakunnassa on päättymässä 31.3.2019 ja resurssit 

tarvitaan alueen omaan käyttöön 
 
5. PTH-yksikön toiminta 
 
Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman käsittelyn tilanne: 

 Muut kunnat käsitelleet, Ylitornion valtuuston käsittely tulossa 25.3, sen jälkeen shp:n valtuustoon  

 Ohjausryhmä esittää, että järjestämissuunnitelma viedään lisälistalla 26.3.2019 shp:n hallituksen 
käsiteltäväksi. Merja laatii esittelytekstin. 

 
Yhteistyökysymykset: kunnat–MLP–shp:  

 Edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen on jatkettu vielä apuvälineasioiden ja logistiikan 
kehittämistä. 
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 Vuodeosastojen käytöstä on reklamoitu MLP:lle, koska kuntien kanssa ei ole sopimusta Keminmaan 
osastopaikkojen käytöstä. 

 Sairaalasta on lakkautettu 4 (+ 4) vuodeosastopaikkaa 

 Kotiutumisen yhteydessä on ensin tarkistettava osastopaikan saatavuus potilaan kotikunnasta. 

 MLP:n palvelulinjajohtaja Pekka Taipale on ohjeistanut, että jos osastolla on potilas toiselta 
paikkakunnalta, on heti aamulla otettava yhteyttä asiakkaan kotipaikkakunnan vuodeosastolle. 

 Shp:n huolehdittava jatkossa, että potilasvirta kulkee oikein. 

 ESH:n potilassiirtojen kustannukset kuuluvat kiinteään hintaan. 

 Kun MLP ilmoittaa kuntaan potilaan siirtymisestä: 
o jos kotikunta ei pysty vastaanottamaan potilasta, kunta ilmoittaa ottaako sakkomaksun käyttöön 

viivepäivien osalta tai millä muulla tavalla haluavat asian hoitaa, joko hyödyntämällä Mehiläinen 
terveyspalvelut Oy:n vuodeosastoa Keminmaassa tai hankkimalla osastopaikan muualta. 

o Mehiläinen terveyspalvelut Oy:n kannattaa tehdä tarjous kunnille osastopaikkojen 
hoitopäivähinnasta (nyt Keminmaa 250,00; Tornio 173,00; Ylitornio 259,00; Kemi 210,00; 
Simo/Oulunkaari ? 

 Seppo Lehto keskustelee Pekka Taipaleen kanssa.  

 Ehdotus on, että aina dokumentoidusti kysytään paikkaa kotikunnasta. Jos paikkaa ei ole osoittaa niin, 
a) otetaan sakkomaksu käyttöön viivepäivien osalta 
b) esitetään, että kunnat kilpailuttavat  toimittajat näitä tilanteita varten. 

 
Millä tavalla shp ja PTH-yksikkö huolehtivat, että kuntiin (Tervola, Ylitornio) ei vyöry sellaisia 
perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon kustannuksia, jotka eivät näille kunnille kuulu? 

 Perusterveydenhuollon kustannuksia ei saa vyöryä esh:n puolelle. 

 Esim. jos tutkimuksia keskitetään sairaalaan, vaarana on, että Kemi ja Tornio maksavat tuplana 
kustannukset (kiinteät kustannukset pth, esh). 

 Kuntien perusterveydenhuollon toimivuus: UÄ:t ja rasitus-EKG:t tulee tehdä peruskunnissa. 

 Kulujen ja volyymien seuranta. 
 
Pohtimolammen sote-johdon neuvottelupäivät 9.–10.5.2019 

 Ohjelma on valmistunut ja tulee jakeluun tällä viikolla. 
 
6. Hankkeet 

 Lapin AMK on valmistelemassa hanketta ESR-hakuun erityisesti henkilöstön työhyvinvoinnin 
edistäminen osaamisen kehittämisestä. Palvelutiimissä oli kiinnostusta asiaan. Valmistellaan syksyn 
hakuun. 

 ELY-keskus suhtautuu rahoittajana myönteisesti lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä 
koskevaan hankeideaan. Valmistellaan syksyn ESR-hakuun. 

 Aikataulullisesti huomioitava, että omarahoituksista ehditään tehdä kunnissa/shp:ssä päätökset. 

 Shp mukana OYS-ERVA n palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämishankkeessa, jonka koordinaatio 
on PTH-yksikössä. 

 
7. Muut asiat 

Maku- ja Sote-uudistuksen kariutumiseen liittyvät siltaussasiat: 

 Lapin liitto on kutsunut koolle keskeiset toimijat 22.3.2019 klo 10 sopimaan resurssien käytöstä. LPSHP:n 
johtaja osallistuu paikan päällä ja PTH-yksikön ylilääkäri Skypellä. 

 Shp:n henkilöstöjohtaja tekee vielä 2 pv/kuukaudessa Maku:n valmisteluun liittyviä päätöstöitä 

 Sosiaalityöntekijän resurssit: Ohjausryhmän näkemys on, että toimenhaltijan on palattava tehtäviinsä 
pikaisella aikataululla tai sanouduttava irti, jotta toimi voidaan laittaa haettavaksi. 
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 Erva-hankinnat: Laki ei estä kuntien tai edes MLP:n kuulumista hankintarenkaaseen. 
o Seppo Lehto neuvottelee asiasta PPSHP:n kanssa. 

 Sairaalan tilojen mahdollisimman tehokas käyttö olisi kaikkien kannalta järkevintä. MLP:llä on 
kiinnostusta myös ilta-aikaiseen toimintaan. 

o Mikäli ilta-aikainen käyttö ei vaaranna kuntalaisten palveluja, sen salliminen olisi suotavaa. 
Shp:n hallituksen kanta esitykseen on kuitenkin ollut kielteinen. 

o Selvitystyötä on tehty, Rochierin juristin kanta on ollut, ettei ongelmia ole, BDO:lta 
ympäripyöreä vastaus. Käytännössä useat sairaalat ovat sopineet tilojen ilta-aikaisesta 
käytöstä yksityisen toimijan /yhteisyrityksen kanssa. 

 Omistajaohjausryhmän näkemys on ollut myönteinen, mutta vaaditaan selkeitä pelisääntöjä, koska 
alueella muitakin yksityisiä toimijoita. 

 On huomattava, että leikkausmäärien kasvattaminen ilta- ja viikonlopputoiminnalla vaikuttaa myös 
keskittämisasetuksen toimeenpanoon. 

 
Kustannuslaskenta ja tuotteistaminen: 

 Shp on käynnistämässä tuotteistamista. Potilaan tulisi voida jatkossa itse arvioida hoidon laatua ja 
hintaa. 

 Tuotteistus psykiatrian ja ensihoidon osalta käynnistyy, ja tulisi olla tehtynä 1.6.2019 mennessä. 

 Yhteistyössä LKS:n kanssa voidaan kehittää vertailtavuutta. 
 
Keskusteltiin seminaarin tai vastaavan yhteistyötilaisuuden järjestämisestä MLP:n kanssa. PTHY valmistelee. 
Joka tapauksessa ohjausryhmän kokouksiin voidaan jatkossa kutsua asiantuntija MLP:stä. 
 
LapIT osakassopimus on päivitetty. Kunnat päättävät itsenäisesti liittyvätkö siihen. 
YEK-vaiheen palvelua ei hyväksytä, jos se on suoritettu MLP:ssä. 

 
8. Seuraava kokous 
 

27.5.2019 alkaen klo 12.30. 
 
9. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40 
 

Muistion vakuudeksi 
Merja Haapakorva-Kallio 
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