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PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN OHJAUSRYHMÄ 
 
Aika: 27.5.2019 klo 12.30-14.30 
Paikka: Kokoustila Juurakko, SHP:n hallintorakennus, Merikatu 5 
 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
Kemi: Liisa Niiranen 
Keminmaa: Eila Metsävainio 
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: Seppo Lehto 
PTH-yksikkö: Merja Haapakorva-Kallio Kari S. Lankinen Teija Moisanen 
Muut kutsutut:      Pentti Martiskainen, NHG 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Pj Kari Askonen avasi kokouksen, sihteeri Merja H-K totesi läsnäolijat. 
 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 
 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin. Edellisessä kokouksessa käsiteltyihin asioihin liittyen: 

 Hankintarengas: Uhkakuvat edelleen olemassa, shp:n ky voi tehdä hankintoja omaan 
käyttöönsä, mutta yhteisyritys joutuu etsimään muut vaihtoehdot. MLP on valmistautunut 
tilaamaan laboratoriotarvikkeet omia reittejään, jos MLP jätetään ulos hankintarenkaasta 1.6. 

 Tuotteistaminen: Asia ei ole edennyt, että tietoja olisi käytettävissä 1.6.  
Kemin osalta tuotteistaminen tulisi tehdä ripeästi koska MTT-palvelujen kustannukset ovat 
nousseet merkittävästi. Psykiatriatalon rakentaminen lisää kustannuksia edelleen. 
Maakunnallinen ratkaisu tulisi saada aikaiseksi, niin tilojen kuin hoitolinjojenkin suhteen. 

 Yhteistyökysymyksiä shp:n ja MLP:n välillä edelleen työstettävä. 
 
4. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin organisaatiomalli, johtaja Pentti Martiskainen, NHG 

– Tavoitteena oli miettiä jäljelle jääneen ky:n organisoitumista suhteessa olemassa oleviin 
työtehtäviin uuden perussopimuksen mukaisesti. (Luonnokset liitteenä) 

– Laajasti kuultu eri toimijoiden näkökulmia 
– Terveydenhuoltolain 57 § mukaan terveydenhuoltoalan toimintaa harjoittavalla organisaatiolla 

tulee olla vastaava lääkäri, johtajaylilääkäriä ei vaadita. 
– Hallintoylihoitajan vakanssia vaadittu myös perusteena hoitotyön kehittäminen. 
– Valtuusto päättää 28.5 vahvistaako johtajaylilääkäri viran vai lykätäänkö asiaa eteenpäin, 

jolloin asiaa voisi vielä valmistella paremmin. 
– PTH-yksikön rooli uudessa organisaatiossa 

o kokonaiskehittäminen ml. PTH-yksikön  tehtävät, mahdollisuudet laajempaan 
alueelliseen kehittämiseen, palvelusopimuksen  seuranta 

mailto:etunimi.sukunimi@lpshp.fi


  
    

 
 
 

 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
Perusterveydenhuollon yksikkö 2019 1(1) 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Osoite PTH Puhelin Sähköposti 
Kauppakatu 25 Kari S. Lankinen, vt. ylilääkäri 0401424516 etunimi.sukunimi@lpshp.fi 
94100 KEMI Merja Haapakorva-Kallio, kehittämispäällikkö 040 1426 919 
 Teija Moisanen, erikoissuunnittelija 
 

o osaamisen ja resurssien kokoaminen yhteen, tehostaa yhteistyötä 
 Ohjausryhmä hyväkyy esitetyn PTH-yksikön osalta 

 
5. Kuntien sosiaali- - ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 

– SHP:n valtuusto hyväksynyt suunnitelman 4/2019 mutta suunnitelmasta on poistettava kaikki 
viittaukset maku-valmisteluun 

– Millä tavalla tämä päivitys on syytä viedä kuntien päätöksenteossa eteenpäin? 
 

 Odotetaan uusi hallitusohjelmaa ja sen vaikutukset, ja päivitetään suunnitelma loppusyksyllä 
soveltuvin osin. 

 
6. Palvelujen alueellistaminen 

– mm. palvelutiimissä on sivuttu mahdollisuuksia alueellistaa esim. lastensuojelu ja vammais-
palvelut 

 Lastensuojelun sijoitukset kilpailutusagendalla, mutta sosiaalipalvelujen kustannusten nousu ei    
   innosta siirtämään tehtäviä shp:lle (esh:n tehtäväksi annetut palvelut hinnoitellaan  
   erikoissairaanhoidon hintojen mukaan). Vaihtoehtoisesti kuntien keskinäisenä yhteistyönä  
   voisi miettiä. 
 Käytäntöjen yhteensovittamista tulisi tehdä edelleen. 
 Lastenvalvojan tehtävien yhdistäminen alueellisesti olisi järkevää. 
 Maku-sotessa paljon hyödynnettävää materiaalia; palvelupolut, prosesseja mietitty,  

   erityisosaajien käyttö. Keskitetty neuvonta- ja palveluohjaus olisi yksi mahdollinen yhteistyön  
   paikka. 
 Tuotteistamisella saadaan myös läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. 
 Valmistelutyötä voidaan tehdä asiakasprosesseja ja rajapintoja yhteen sovittamalla. 

 
Tilastoesitykset lastensuojelun ja vammaispalvelujen kehityksestä liitteenä. 

Laitossijoitus ka 200380 €, perhesijoitus halvempi. Kustannukset alueella noin 32.000 €/päivä. 
Nuorten ongelmat vaikeutuneet. 

 
7. Muut asiat 

Shp:n omistajaohjaus ei toimi toivotulla tavalla, päätöksentekoelimet eivät ole muodostuneet 
vaalitulosten mukaan. 
 

8. Seuraava kokous 
26.9.2019 klo 12.30-  
 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38  
 

Muistion vakuudeksi 

Merja Haapakorva-Kallio 
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