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Länsi-Pohjan sote-projekti    
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Sote-johtoryhmän 4. kokous 

Aika: 18.1.2017 klo 12.00 - 14.00 

Paikka: Keminmaan kunnanvirasto, valtuustosali 

Osallistujat: 

Organisaatio Nimi Läsnä Poissa 

Kemin kaupunki 
kaupunginjohtaja Tero Nissinen +  

vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen +  

Keminmaan kunta 
kunnanjohtaja Mauri Posio +  

vs. perusturvajohtaja Anniina Mäkimartti +  

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 +  

erikoissuunnittelija Teija Horsma +  

Länsi-Pohjan sote 
projekti 

projektijohtaja Seija Parviainen +  

Muut kutsutut: 
Tervola 
Saarenvire 

 
kunnanjohtaja Mika Simoska 
 
Tuomo Hokkinen 

klo 
12.25- 

 
 

 

Asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.14 ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

3. Edellisen kokouksen muistio  
Hyväksyttiin. 
 

4. Maakunnallisen sote- valmistelun tilanne  
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta tulossa lausuntokierrokselle kuntiin mahdollisesti 
viikolla 4. 

o Asiakas voi valita nykyistä monipuolisemmin, sitoutuminen vuodeksi 
o Raha seuraa asiakasta, jos asiakas ei listaudu mihinkään sote-keskukseen niin maakunta 

osoittaa hänelle lähimmän sopivan sote-keskuksen. 
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o Henkilökohtainen budjetti – mitä tapahtuu jos asiakkaan sote-rahat loppuvat kesken 
vuoden? 

o Maakunnan liikelaitoksessa tuotannon viranomaispalvelut, suoran valinnanvapauden piiriin 
kuuluvat palvelut tulee maakunnankin yhtiöittää. 

Diat liitteenä 
 
Maakunnan Sote-johtorymän 3.kokous oli 17.1: 
- Alatyöryhmien toimintasuunnitelmat käyty läpi, joista laaditaan tiivistetty esitys maakunnan 

poliittiselle ohrylle 
- Sote-palveluita koskevat tavoitteet ja käsittelyaikataulutus maakunnan pol. ohryyn 
- Pol. ohryyn 5.4 Järjestämissuunnitelman tilannekatsaus; palvelutoiminnan mallit ja periaatteet, 

toimintastrategia ja palvelulupaus ja 7.6 tuottamisen ohjaus ja valvonta 
- Länsi-Pohjan sote-projektin esittely, yhteensovittamista tehdään koko ajan. Valmistelutyölle on 

kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustojen antama mandaatti. 
- Shp:en välinen työnjako keskustelua tulisi käydä laajemmalla foorumilla 
- Lapin saama rahoitus laskee 4 €/asukas 
- Laskelmat löytyvät www.alueuudistus.fi 

 
 Kun järjestämisen runko hahmottuu käydään vastuut läpi yhdessä tuotannon kanssa. 
 Esivalmistelu tuottaa ylätason linjaukset > 1.7. väliaikaishallinto linjaa maakunnallisesti. 
 Maakunnallisen valmistelun resurssit niukat, rahoitusta haettu ministeriöltä keväälle 2017 ja  

   syksystä eteenpäin ad 31.12.2018. Ei ole vielä tullut päätöksiä. 
 

 
5. Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen 

a) toimintakonseptia hahmoteltu toiminta-alueita hieman pidemmälle (liite 1).  
 Esitetään poliittiselle ohjausryhmälle hyväksyttäväksi seuraavat: 

 viidelle toimialueelle toimialuejohtajat 

 toimialue jakautuu palvelualueisiin, joista vastaa palvelupäällikkö 

 palvelualueet jakautuvat palveluyksikköihin, joista vastaa palveluesimies 
 
 lakiesityksen mukaisesti käytetään termiä sote-keskus, joka on osa yhtä hallinnollista 

kokonaisuutta, sote-keskuksen tarjoama palveluvalikko riippuu alueen asukkaiden 
tarpeista 

 integraation toteutuminen ja uudet innovaatiot > asiakkaan tarvitsemat 
palvelukokonaisuudet on pyritty kokoamaan yhteen esim. vastaanottotoiminnat 
integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi 

 tavoitteena mahdollisimman matala ja ketterä organisaatio 
 miten esitetty malli kestää ”valinnanvapauden hyökkäyksen”> vastaa paremmin kuin 

nykyinen malli 
 huomioitava viranomaistehtävät, miten maakunnallinen toiminta on irrotettavissa 

tulevasta Länsi-Pohjan sotesta 
 Ohjaus, neuvonta ja ennaltaehkäisy läpäisevät kaikki toimialueet 
 jatkossa tarkennettava: avataan palvelualueet, mitä sisältävät, eurot ja henkilöstö, 

esimiehen tehtävänkuvaukset, kuvataan sote-keskuksen toiminnot lähtökohtaisesti 
 tulevan organisaatiomallin hyväksymisen kannalta olennaista on se, onko Länsi-Pohjassa 

olemassa: 
 a) kuntien omistama liikelaitos b) yhteisyritys c) kumppanuusyritykset 2-3 
kokonaisuudelle 

 

http://www.alueuudistus.fi/
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b) Saarenvire tulevalla Länsi-Pohjan sotella, Tuomo Hokkinen 

Esitys liitteenä.  
Tornion Sairaskotisäätiön hallituksella on halu selvittää, voitaisiinko Saarenvireen toiminta 
siirtää osaksi Länsi-Pohjan sote- palveluja. 

 
 Saarenvirettä on kuntoutuksen osalta valmisteltu osaksi Länsi-Pohjan sotea, koska 

kuntoutus on kaikkia toimialueita läpileikkaava prosessi, mutta resurssit ovat nyt 
pirstaleina eri organisaatioissa. Kuntoutuksen kokonaisuus tulee saada haltuun. 

 Johtoryhmä esittää poliittiselle ohjausryhmälle, että Saarenvire otetaan valmistelussa 
osaksi sote- integraatiota. 

 
 

c) työryhmien työskentelyn tilannekatsaus 
- strategiset tukipalvelut toimialue: 

 kiinteistötietojen kerääminen meneillään Popsterin pohjalla. Kuntien 
kiinteistöpäälliköt ja shp:n tekninen on johtaja kutsuttu 30.1 yhteiseen 
palaveriin. 

 henkilöstötietojen kerääminen meneillään 

 laajennettu henkilöstötyöryhmä kokoontunut 3.1.2017 (liite 2 muistio) 
 

 Merkitään tiedoksi 
 

d) yhtiöittämisselvityksen tilanne, Pertti Sakaranaho (Liite 3: Inspiran yhteenveto, 
luottamuksellinen/ ei julkinen!) 

 yhtiöittämisselvitys, linjaukset millä vaihtoehdoilla suunnittelua jatketaan: 
1) yhteisyrityksen perustaminen 
2) oma yhtiö 
3) kuntayhtymä vaihtoehdot 
4) liikelaitos 
5) joku muu? 

   
 Yritykset näkevät Länsi-Pohjan alueen erittäin kiinnostavana, potentiaalisia 

yrityskumppaneita on tunnistettavissa. 
 Saavutettavissa merkittävää kilpailuetua, jos pystytään saamaan omat palvelut kuntoon 

ja valmistautumaan valinnanvapauden laajentumiseen. 
 

 Yhtiöittämisselvityksestä viedään tiedoksi pol.ohjausryhmään tiivistetty yhteenveto osio.  
 

 Faktat tueksi; laajan päivystyksen sairaala LKS, synnytysten kohtalo, mikä on pahin 
skenaario ja miten torjutaan, millä palvelut turvataan alueella, miten säilytetään 
kilpailukyky. Väestönmuutos, rakenne ja tulevat palvelutarpeet… 
 

 Kehittämiskeskuksen johtotiimi käsittelee asiaa 20.1 
 

 Inspiralta on tullut tarjous yhtiöittämisen jatkosta 
 Viedään varsinainen yhtiöittämisasia helmikuun poliittiseen ohjausryhmään 
 Inspiran  loppuyhteeveto on varsin köykäinen hintaan suhteutettuna 
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e) Länsi-Pohjan sote: strategiset linjaukset seutufoorumiin? 

 työvaliokunta valmistelee seuraavaan johtoryhmään 
 

f) kevään kokousten aikataulutus 
 Sote-johtoryhmä 16.2 klo 8-10 Keminmaan valtuustosali 
 Pol ohry 22.2 klo 15- Kemin kaupungin valtuustosali 

 
6. Länsi-Pohjan sote- seutufoorumin järjestäminen 28.2.2017 klo 17.00 – 20.30 Kemin 

kulttuurikeskus iso auditorio 
 
Poliittisen ohjausryhmän 23.11 kokouksessa päätetyn mukaisesti sote- johtoryhmä valmistelee 
alueellisen seutufoorumin. 
 
Alustava esitys:  
Puheenjohtaja: Ritva Sonntag 

1. Tilaisuuden avauspuheenvuoro: Timo Nousiainen 
2. Ajankohtaista sotesta ja valinnanvapaudesta, STM alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 
3. Länsi-Pohjan sote- projektin tilanne ja toimialueiden esittely, Seija ja ryhmien vetäjät 
4. Yhtiöittämisselvitys, Pertti Sakaranaho 
5. Lapin maakunnan sote- valmistelun tilanne/ Timo ja Seija 
6. Keskustelua aiheista, miten tästä Länsi-Pohjassa eteenpäin? 

 
 

7. Ohjausryhmän 24.1.2017 kokouksen asiat 
Asialistalle: 
- Länsi-Pohjan sote- projektin tilannekatsaus ja toimintakonsepti 
- markkinapuheenvuoron yhteenveto 
- Länsi-Pohjan näkemys LapIT:hen liittymisestä 
- maakunnan valmistelun tilanne 
- seutufoorumin valmistelu 
- kevään kokousten aikataulutus: poliittinen ohjausryhmä, valtuustot huhtikuun alkupuolelle 

 
 Edetään yllä esitetyllä agendalla 

 

8. Sparrauspäivät sovittu 

 Järjestötilaisuus 2.3.2017 klo 17 – 19 Keminmaan kunnanvirasto, valtuustosali. 
Vastuutahoina Pth- yksikkö ja projektijohtaja, toimialat 

 Kuntakierrokset: 
- henkilöstö (klo 14 – 15.30): vastuutahoina projektijohtaja, toimialueen vetäjä ja/tai 

koordinaattori 
- kuntalaiset (klo 17.00 – 18.30) kunta tarjoaa kahvituksen klo 16.30-: vastuutahoina 

Pth- yksikkö ja projektijohtaja 
o Ylitornio: maanantai 13.2.2017, Kunnanvirasto auditorio 
o  Tornio: torstai 23.2.2017, Joentalo Peräpohjolan opisto 
o Keminmaa: maanantai 13.3.2017, Kunnanvirastolla valtuustosali 
o Kemi: torstai 16.3.2017, Kulttuurikeskus iso auditorio 
o Simo: tiistai 21.3.2017, Kunnanvirasto valtuustosali 
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o Tervola: maanantai 20.3 klo 16.30 kuntalaisille alkaen kahveilla kunnanvirasto 
valtuustosali 

o LPSHP henkilöstö: maanantai 27.2.2017 klo 13 – 14.30 ja tiistai 14.3.2017 klo 
13 -14.20 Kulttuurikeskus pieni auditorio  
 

 Merkitään tiedoksi 
 

9. Ammattijärjestöjen edustuksellisuuden vahvistaminen sote- johtoryhmässä ja ohjausryhmässä 
Länsi-Pohjan alueen tehyläisten ammattiosastojen puheenjohtajien kirje (liite 4) 

 Kutsutaan ammattijärjestöt pol. ohryyn samalla periaatteella kuin maakunnalliseen 

työhön 

10. Muut asiat 
Terveyden edistämisen alueellinen johtoryhmä on tuonut esiin huolensa hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen tilasta ja rakenteesta muuttuvassa kunnassa. Alueellinen johtoryhmä haluaisi 

vuoropuhelua asiasta sote- johtoryhmän kanssa. 

 

 Terveyden edistämisen asioista keskustellaan ajallaan, tässä vaiheessa sote- johtoryhmä 

ei näe asiaa kiireelliseksi. 

11. Seuraava kokous 
 
  16.2 klo 8-10 Keminmaassa valtuustosali 

 
 

12.  Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.37. 
 
 
 

Muistion vakuudeksi  
 
Merja Haapakorva-Kallio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


