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Sote-johtoryhmän 6. kokous 

Aika: 17.3.2017 klo 9.00 – 11.30 

Paikka: Tornion kaupungintalo, 10 krs. 

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 
klo 
9.20 

 

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 

 
kunnanjohtaja Mika Simoska 

 
- 
 

 

Asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Pj avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin 
 

3. Edellisen kokouksen muistio (liite 1)  
Hyväksyttiin. 
 

4. Maakunnallisen sote- valmistelun tilanne  
o Maakunnan sote- valmistelun johtoryhmän seuraava kokous 22.3.2017 

- Asialistalla mm. alatyöryhmien kokoonpanoissa muutoksia, esh:n työnjakokysymykset 
shp:n kuntayhtymien perusterveydenhuollon yksiköiden resurssien käyttö maakunnan 
järjestämissuunnitelman valmisteluun, Medieco- verkkokoulutusyrityksen siirtyminen 
maakuntien (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi) yhteisomistukseen 
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lisäresurssien suuntaaminen maakunnan valmisteluun: 
 maakunnan valmistelutyöhön osallistutaan laajasti jo nyt 
 valmistelijoiden voimin pyritään viemään Länsi-Pohjassa tehtyä 

palveluintegraatiota osaksi Lapin valmistelua 
 maakunnan tuotannon työryhmissä etenevät kärkihankkeiden mukaiset asiat 

parhaiten, muuten hämmentää, koska kaikki kunnat eivät ole valmistelussa samalla 
tasolla kuin esim. Länsi-Pohjassa 

 Järjestämisen työpaja tulossa ensi viikolla, jossa palvelulupaus ja – strategia työn 
alla 

 Palveluverkko keskustelua tulisi käydä jäsentyneemmin, maakunnan laajuuden ja 
erilaisuuden huomioiminen palvelukokonaisuudessa tärkeää 

 
ESH:n työnjako 
 Shp:ien hallitusten yhteiskokous on siirtynyt eteenpäin, uutta pvm ei ole sovittu, koska 

Lapin shp:n hallitus ei ole käsitellyt työnjako kysymyksiä. 
 

o Muutosjohtajien Sinikka Salo ja Pauli Harju maakuntakierros Torniossa Joentalolla 
31.3.2017  

o Alakohtaisten työryhmien työskentely jatkuu työpajatyyppisesti ja Skype- kokouksina 
 
 merkittiin tiedoksi muutosjohtajien maakuntakierros ja todettiin että 

omistajaohjauskokous sovittu samalle ajalle 31.3 > siirretään 4.4 klo 10- 13 LPSHP 
 

5. Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen 
o tilannekatsaus / Seija  

 
 Kuntakierrokset käyty Tervolaa (20.3) ja Simoa (27.3) lukuun ottamatta 
 Järjestötilaisuudessa oli 25 järjestöä/yhdistystä paikalla 
 Henkilöstötilaisuudet vetäneet muuten hyvin paitsi shp:n osalta 
 Tukipalvelujen osalta henkilöstöllä kova huoli, miten asiat etenevät 
 Toimialuetyöryhmien raportit lähes valmiina 

 
 

o Länsi-Pohjan sote- järjestämissuunnitelman runko 2018 – (liite 2) 
 Alueen erityisyyden mm. teollisuuden merkitys, syytä nostaa esille > alueen 

elinvoimaisuus 
 kunta-maakunta-sote-yhdyspinta-tarkastelu myös näkyville 
 Järjestämissuunnitelma tuotetaan päätöksentekoa varten ja 24.4 tehtyjen päätösten 

mukaisesti sitten tarkennetaan asioita mahd. kumppanin kera 
 Järjestämissuunnitelman runko todettiin loogiseksi ja kattavaksi, sillä voidaan edetä 

 
 

6. Organisaatiomallin vaihtoehtojen selvittely / Pertti (liite 3) 
o vaihtoehdot: 
 

A. Koko palvelutuotannon yhtiöittäminen yhteisyritykseen  

              Yhtiöitettävät palvelut:  

 19 % / 81 % (4 v 11 kk) tai 

 49 % / 51 % (4 v 11kk) 
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             Viranomaispalvelut sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 

 
B. Laajennetun valinnanvapauden (terveyspalvelut) palvelujen yhtiöittäminen 

yhteen yhtiöön 

 Alle 50 % yhtiöön; sopimusaika 10 -15 vuotta omistusosuus  

               49 % / 51 % tai (19 % /81 %) 

 Yli 50 % yhtiöön; sopimusaika 4 v 11 kk. Omistusosuus 19 % / 81 % 

tai (49 % / 51 %) 

             Yhtiöittämisen ulkopuolelle jäävät palvelut shp:n kuntayhtymään 

- mahdollisten yhteisyrityskumppaneiden ( Pihlajalinna, Attendo, Mehiläinen, 
Terveystalo, Coronaria)  kanssa käyty  sparrauskeskustelua  liittyen vaihtoehtoihin ja 
kilpailutuskysymyksiin 

- mikä riski sisältyy maakunnan liikelaitokselle siirtyviin palveluihin, uhkaako 
siirtymisvaiheessa integraatiota? 

- Vaihtoehto B vastaisi lainsäädännön velvoitteeseen ja edistäisi myös maakunnan 
valmistelua 

- Säästöpotentiaalit ovat tässäkin mallissa löydettävissä kotikuntoutuksen, tk- 
vuodeosastojen toiminnan muutoksilla, ja mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidosta 
sekä perhekeskusmallista. 
 

SHP:  
- Kevan eläkeasiat, yhtiöt eivät voi olla Kevan jäseniä. Esh:lle laissa ja asetuksissa 

asetetut velvoitteet tulisivat koskemaan myös yhtiöitä. Liikelaitosmallin tarkastelua 
tulisi vielä tehdä. Mitä alueelle jää? Esh ei ole näillä näkymin ole 
valinnanvapaudenpiirissä, maakunta ratkaisee paljon. 

Kemi : 
- Vaihtoehto B. ok ja realistisin. Valtuustoon on tuotava perusteltu kokonaisesitys. 

Onko mahdollista kuvata, mitä alueelle todella jää. Huomioitavaa on myös se, että 
Länsi-Pohjassa tehdään nyt iso osa maakunnan valmistelusta. 

  Ylitornio: 
-  Onko vaihtoehto B eteenpäin vietävissä, onko realismia että tarvittavat ratkaisut 

saadaan tehtyä. Henkilöstön asema mietityttää. 
  Keminmaa: 

- Jos pidetään kiinni asetetuista tavoitteista niin B vaihtoehdolla päästään liikkeelle ja 
integraatio voidaan turvata. Omistusosuus 19 % /81 %.  

  Simo: 
- Todennäköisesti toimivin vaihtoehto B, jossa strategisesti tärkeitä tavoitteita 

(leikkaukset, synnytykset) pystyttäisiin turvaamaan. Omistusosuus 49 % /51 %  
  Oulunkaari:  

- Aikataulu tiukka ja ongelmallinen, maakunnalla käytössään samat keinot hakea 
kustannussäästöjä kuin alueellakin.  Yhteistyössä maakunnan kanssa on edettävä. 

  Tornio: 
- Vaihtoehto B aikataulullisesti eteenpäin vietävissä, varmistetaan tulevien vuosien 

suuntaviivat. Esh:n suora turvaaminen ja tuki jää epävarmaksi Länsi-Pohjan osalta. Vielä 
ei tietoa, mitä maakunnan liikelaitos tulee sisältämään.  
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 B vaihtoehdon pohjalta jatketaan ja valmistellaan järjestämissuunnitelma. 

 Päätöksenteolle myönteisen ilmapiirin edistämiseksi tarvitaan vielä 

markkinointiviestintää. Kysytään mainostoimistolta tarjousta täsmä kampanjasta 

markkinointiviestinnästä 

 Valtuustoinfoissa käydään esittelemässä asiaa. 20.3 Kemi ja Tornio 

 
7. Kiinteistöasiat 

o Länsi-Pohjan sote- kiinteistöselvitykset 
o Vuokrausperiaatteet 

 
 Kunnista kerätty kiinteistötiedot Popsterin pohjalla ja kiinteistöpäälliköiden kanssa 

sovittu palaveri 24.3 
 Vuokrausperiaatteista käyty keskustelua ja sitä keskustelua jatketaan, tasearvot? 
 Maakuntien kiinteistöselvitysmies Olavi Hiekka tehnyt myös oman kyselynsä kuntiin. 

Yhteenvetoa odotellaan. 
 

8. Ohjausryhmän 30.3.2017 kokouksen asiat 
Asialistalle: 
- Maakunnan sote- valmistelun tilanne 
- Länsi-Pohjan sote- projektin tilannekatsaus 
- Organisaatiomallin vaihtoehtojen esittely ja vaihtoehdon valinta jatkovalmistelulle 
- Länsi-Pohjan sote- järjestämissuunnitelman esittely 

 
 Merkittiin tiedoksi 

 
9. Muut asiat 

Ei ollut 
 

10. Seuraavien kokousten aikatauluista sopiminen 
4.4 klo 12 -14 omistajaohjaus kokouksenperään LPSHP:ssa 
 

11.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Merja Haapakorva-Kallio 

 

 

 

 


