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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   

 

Sote- johtoryhmän 14. kokous 

Aika: 28.06.2017 klo 9 -10.50 

Paikka: kokoushuone Juurakko, LPSHP:n hallintorakennus 

Osallistujat: 

Organisaatio Nimi Läsnä Poissa 

Kemin kaupunki 
kaupunginjohtaja Tero Nissinen +  

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 +  

Tornion kaupunki 
kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, pj +  

perusturvajohtaja Leena Karjalainen  - 

Ylitornion kunta 
kunnanjohtaja Tapani Melaluoto  - 

perusturvajohtaja Eeva Leukumaa  - 

LPSHP 

shp:n johtaja Riitta Luosujärvi +  

ylilääkäri Pertti Sakaranaho +  

kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio +  

 vs.erikoissuunnittelija Vuokko Ohtonen +  

Länsi-Pohjan sote-projekti projektijohtaja Seija Parviainen  - 

Muut kutsutut: 
Tervola 

 
kunnanjohtaja Mika Simoska 

+  

Kemin kaupunki lakimies Santeri Lindholm +  

 

Asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.11 ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin.  

 
3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin. 
 

4. Palvelusopimuksen päivittäminen päätöksentekoa varten 
Tilannekatsaus:  
- Tervola ja Pihlajalinna eivät allekirjoita sopimusta. Tervola ei voi liittyä Länsi-Pohjan 

kilpailutukseen. 
- Perustuslakivaliokunnasta tulevassa lausunnossa ei pitäisi olla sellaista joka vaikuttaisi tämän 

yhteisyrityksen kilpailutukseen. Maakunnan yhtiöittämisvelvoitteeseen tulossa jotakin 
muutosta, valinnanvapauslainsäädännön osalta ei tulisi merkittäviä muutoksia.  
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- Aikataulullisesti syytä saada päätökset tehtyä elokuussa, jotta palvelutuotanto saadaan käyntiin 
1.1.2018. 

- KPMG:lta kannanotto osakassopimukseen  9/10 enemmistö suunnatun osakeannin päätökseen  
jotta pääomistaja ei voi lisätä omaa omistustaan pienomistajia huomioimatta. 

- Palvelusopimusluonnokseen KPMG:ltä ei  vielä erityisiä kommentteja 
- Käyttöoikeussopimuksen vaikutus kokonaisuuteen selvitetään 
 
Rajoituslain tulkintaa 
Kun yhtiöitettävä osuus on alle 50% niin irtisanomispykälää  ei tarvitse kirjata sopimukseen. 
Rajoituslaki koskee vain julkisen ja yksityisen välisiä sopimuksia. 
 
- Kun mennään Länsi-Pohjan sote-projektin suunnitelmien mukaan, jossa kunnat siirtävät sote-

tuotantonsa sairaanhoitopiirille ja sitten sairaanhoitopiiri antaa hankintayksikkönsä 
kilpailuttaman kokonaisuuden tuottamisen yhteisyritykselle , niin  yhtiöitettävä kokonaisuus on 
noin kolmannes  kokonaisuudesta  ja silloin rajoittamislain irtisanomispykälää ei tule  kirjata 
sopimuksiin 

  
 juridisesti mahdollista, joskin sisältää valitusriskin 
 shp.n  johtaja Riitta Luosujärvi halusi kirjattavan shp:n vaatimuksena, että  rajoituslakiin 

liittyvä irtisanomisehto on kirjattava palvelusopimukseen, koska kuntien ja shp:n 
käyttötalousmenot tulisi laskea erikseen, tällöin  erikoissairaanhoidon osalta yhtiöitettävä 
osuus olisi noin 53 %. 

 
Etenemisvaihtoehto: 

 Tarkistetaan yhteisyritykselle siirrettävien palvelujen kokonaisuutta 
 Yhteisyritykseen vietävien esh:n palvelujen osuuden pienentäminen alle puoleen 

käyttötalousmenoista. Tällöin rajoituslaki ei  koske yhteisyrityksen  tuotantokokonaisuutta.  
 Pth-yksikkö  vie asiaa eteenpäin tarjoajille  KPMG:n  konsultoinnin  jälkeen 

 
 Käydään vielä tarkentavat neuvottelut yhteisyrityksen palveluvalikoimasta kaikkien 

tarjoajien kanssa. 
 

5. Muut asiat 
Kommentit henkilöstöjärjestöjen kannanottoon  

 Lähetetään sote-joryn nimissä 
 

Shp:n laajennettu sopimus tuodaan seuraavaan sote-joryn kokoukseen.  
 Riitta Luosujärvi laittaa luonnoksen sähköpostilla sote-jorylle kommentoitavaksi 3.7    
     alkavalla viikolla. Shp:n hallitus 17.8 

 
6. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen tarvittaessa 

2.8 klo 14.30 sote-joryn kokous johon palvelusopimusten koonti ennakkoon. Kokouspaikkana 
Juurakko 
8.8  klo 8.30- sote-jory ja neuvottelut tarjoajien  kanssa 1,5 tuntia/tarjoaja. Kokouspaikkana 
Selkäsaari. 
 

7.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50 
 
Muistion vakuudeksi  Merja Haapakorva-Kallio 


