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Sote-johtoryhmän 2. kokous 

Aika:  7.11.2016 klo 11- 12.52 

Paikka:  Tornion kaupungintalo, kokoushuone 10 krs. 

Osallistujat: 

Organisaatio Nimi Läsnä Poissa 

Kemin kaupunki 
kaupunginjohtaja Tero Nissinen x  

vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen x  

Keminmaan kunta 
kunnanjohtaja Mauri Posio x  

vs. perusturvajohtaja Päivi Parpala/ Anniina Mä-
kimartti 

x  

Simon kunta 
kunnanjohtaja Vivi Marttila x  

sos.työn suunnittelija Satu Turkka 
x  
etänä 

 

Tornion kaupunki 
kaupunginjohtaja Timo Nousiainen x  

perusturvajohtaja Leena Karjalainen x  

Ylitornion kunta 
kunnanjohtaja Tapani Melaluoto x  

perusturvajohtaja Eeva Leukumaa x  

LPSHP 

shp:n johtaja Riitta Luosujärvi x  

ylilääkäri Pertti Sakaranaho x  

kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio x  

erikoissuunnittelija Teija Horsma x  

Länsi-Pohjan sote 
projekti 

projektijohtaja Seija Parviainen x  

 tiedottaja Tuula Leskinen x  

 

Työvaliokunta 

Toimialue Vetäjä ja koordinaattori Läsnä Poissa 

Perhe- ja sosiaalipalve-
lut 

Leena Karjalainen 
Katriina Virta 

xx  

Ikäihmisten palvelut Teija Rousu 
Johanna Majamäki 

xx  

Terveyden ja sairaan-
hoidon palvelut 

Paavo Uusimaa 
Hilkka Timonen 

xx  

Kuntoutus Tuomo Hokkinen 
Marja-Leena Viinamäki 

xx  

Henkilöstötyöryhmä Soili Vesterinen x  
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Asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Timo Nousiainen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin. 

4. Maakunnallisen sote-valmistelun tilanne 

Seija Parviainen kertoi valmistelun tilanteesta. Diaesitys liitteenä. 
 Maakunnallinen sote- johtoryhmä on kokoontunut ja pj:na toimii Timo Nousiainen. 
 Kolmen ison työryhmän (sote- järjestäminen, sote- tuotanto ja sote -TKI) kautta edetään. 
 Muutosagentit tulevat mukaan maakunnallisiin työryhmiin 
 Digitiekarttaa, jonka valmisteluun myös Länsi-Pohjasta on osallistuttu, hyödynnetään valmistelussa 
 LKS:n tiedolla johtamisen Kursut- hanketta hyödynnetään samoin kuin kaikkia jo käynnissä olevia 

hankkeita.  
 Jonkin verran joudutaan todennäköisesti laittamaan lisää kuntarahoitusta. 

 
5. Maakunnallisen sote- valmistelun työryhmiin seutukunnan edustajat 

- Maakunnallinen sote- johtoryhmä on pyytänyt nimeämään seutukunnan edustajat seuraavasti: 
Työryhmiin 1 sote- järjestäminen ja 2 sote- tuotanto: kumpaankin 2 edustajaa ja näille henkilökoh-
taiset varajäsenet.  Työryhmään 3  sote- TKI 1 edustaja ja henkilökohtainen varajäsen. 

- todettiin että järjestämisessä on oltava mukana myös substanssin tuntijoita   
 
 Sote-johtoryhmä nimesi seuraavat edustajat: 
       Työryhmä 1 sote-järjestäminen: 

varsinainen jäsen kunnanjohtaja Mauri Posio Keminmaan ja varalla kunnanjohtaja Vivi Marttila, 
Simo  
varsinainen jäsen ylilääkäri Pertti Sakaranaho PTH -yksikkö/LPSHP ja varalla shp:n johtaja Riitta 
Luosujärvi, LPSHP ky 

 
Työryhmä 2 Sote-tuotanto :   

varsinainen jäsen: perusturvajohtaja Leena Karjalainen, Tornio ja varalla toimitusjohtaja Tuomo 
Hokkinen, Saarenvire 
varsinainen jäsen: ylilääkäri Paavo Uusimaa LPKS ja varalla vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kää-
riäinen, Kemi 
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                      Työryhmä 3 Sote- TKI:    
varsinainen jäsen kehittämispäällikkö Merja Haapakorva- Kallio, PTH-yksikkö/LPSHP ja varalla    
erikoissuunnittelija Teija Horsma, PTH-yksikkö/LPSHP. 

 
6. Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen 

- Projektijohtaja Seija Parviainen kävi läpi projektin käynnistymisen 
- Sisältöraportin pohja on luotu 
- Työryhmien vetäjät ja koordinaattorit ovat aloittaneet ja työvaliokunnan 1. kokous pidetty 3.11 
 
Aikajana liitteenä:  
 Tulee laittaa vaiheistukset selkeästi näkyville 
Esim. 1-vaihe nykytilan kartoitus, 2-vaihe tuleva palvelumalli, 3-vaihe henkilöstö, 4-vaihe talous ja  5-
vaihe projektin päätös ja tuotannon valmisteluun siirtyminen 

 
Työterveyshuolto (TTH): 
- Alueellista työterveyshuoltoa on valmisteltu jo aiemmin. TTH:n osalta olemassa yhtiöittämisvaade, 

tehtävä v. 2019 viimeistään. 
- Työterveyshuollon yhtiöittäminen: Vaihtoehtoina alueellinen yhtiö tai liitytään osaksi Rovaniemen 

perustamaa TTH- osakeyhtiötä, joka aloittaa ensi vuoden alussa 
- Mikäli TTH toimii omana organisaationa sote- alueen sisällä > 10 % ulkoisen myynnin raja 
- Kunnissa huoli tth-asiakkaiden tarvitsemista palveluista ja tth- henkilöstön asemasta 
 
- Shp on kilpailuttanut työterveyshuollon, sopimus 2018 loppuun Terveystalon kanssa. 
- Tornion näkökulmasta ei ole järkevää tässä vaiheessa lähteä perustamaan yhtiötä. V. 2019 tulisi 

mennä nykyisellä mallilla. 
- Alueellinen TTH-ryhmä aloittanut jo 14 vuotta sitten substanssiin liittyvien yhteisten asioiden, oh-

jeistusten jne. sovittamiseksi. 
 
 TTH- työryhmä valmistelee esityksen jatkosta ja aikataulun huomioiden nykyisen sote- valmistelun 

linjaukset toimintamallia joko osana Länsi-Pohjan sotea tai seudullisena yhtiönä ja asiaan palataan 
seuraavassa kokouksessa. 

 
 Länsi-Pohjan sote- palvelualueen nimi 
- Nimikilpailutus paikallaan, osallistaa ihmisiä, on osa tiedottamista 
 projektijohtaja ja tiedottaja valmistelevat asian  

 
Tiedottaminen ja www-sivujen rakentaminen 
- joka kokouksen jälkeen tulisi voida kertoa asioiden etenemisestä 
- viestintäsuunnitelma on työn alla 
- www- sivujen rakentaminen: ensin valmisteluvaiheelle ja toimisivat jatkossa sitten uuden orgaanin 

kotisivuina 
 

 Projektin tiedottamisen kannalta hyödynnetään Lpshp:n internet sivuja, tehdään linkitykset   
kuntien sivuille.  Suoraan etusivulta linkitys jotta ei huku massaan. 
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7. Toimialueiden alatyöryhmien nimeäminen  

Esitys työryhmistä jaetaan kokouksessa. 

 Liitteenä on esitys työryhmien jäsenistä.  Kokouksessa täydennettiin vielä Simon/Oulunkaaren   
edustajat ja Torniosta Ritva Koskinen terveyden- ja sairaanhoidon työryhmään. Työryhmät muo-
dostavat asiantuntijapoolin joka toimii vetäjien ja koordinaattoreiden   

         tukena. 
 Työterveyshuolto siirretään omaksi ryhmäkseen. 
 
Strategiset tukipalvelut: 

- Sisältää asioita ja toimintoja, jotka vaikuttavat myös kuntien toimintaan. Kuntiin jäävät resurssit su-
pistuvat merkittävästi esim. talous- ja palkkahallinnon osalta 

- Tukipalveluja käsitellään usealla eri tasolla, kunta- maakunta-valtio. Kiinteistö- ICT ja hankinnat val-
takunnallisia. 

- Talous- ja henkilöstöhallinnon asiat tulisi saada sovittua viimeistään keväällä 2017 samoin tietojär-
jestelmien toimivuus ja tiedon saatavuus. 

- Logistiikka, ateriapalvelut, kiinteistöhuolto ja puhtaanapito on ratkaistava alueellisesti. 
 

 Seuraavaan kokoukseen tuodaan esitykset työryhmien tehtävistä ja mitä tulisi olla valmiina kun 
oma toiminta käynnistyy. 

 
 Hyte- työstä rajapinnat käsitellään sitä mukaa kuin esille tulevat ja tarkastellaan työryhmissä, mitä 

tarkoittaa tulevan orgaanin näkökulmasta ja mitä maakunnallisesti. Esille tulevat rajapinnat kirja-

taan esitykseen. 

 
8. Projektissa osa-aikaisesti työskentelevien palkka- ja matkakulut 

Palkkauksesta vielä tarkennettava ohjeistusta; projektityö voi olla peruste korottaa palkkaa määräajaksi 

 Työantajat ratkaisevat henkilöstönsä palkkauksen oman TVA- perusteen mukaisesti 
  projektin ajaksi, noudatetaan KVTES 
 
 hanketyöntekijöiden matkakustannusten korvaaminen ja työajan alkaminen KVTES:n mukaisesti 

 
 

9. Yhtiöittämisselvitys 

Kuntien hyväksymässä projektisuunnitelmassa on kirjaus yhtiöittämisselvityksen tekemisestä. 

- PTCS ja Inspira ovat jättäneet tarjoukset yhtiöittämisselvityksen tekemisestä. Tarjoukset ovat voi-
massa marraskuun loppuun. 
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- Yhtiöittämisselvitys tehdään kahdesta vaihtoehdosta, joko kuntien omistama yhtiö oy, tai yhteisyri-
tys joka yhteisomistus kunnan ja yksityisen toimijan kanssa, miten niveltyy maakunnalliseen malliin. 
 

 Poliittisen ohjausryhmän kokouksessa syytä käydä linjauskeskustelua asiasta 

 Sote- johtoryhmä perehtyy annettuihin tarjouksiin ja asiaan palataan asiaan marraskuun aikana 

 

10. Ohjausryhmän 23.11 kokouksen asiat 

Asialistalle: 
- Tilannekatsaus, aikataulutus, työryhmät, yhtiöittämisselvitys,  
- maakunnan valmistelun tilanne 
- Tervolan kunnan edustuksen osallistuminen ohjausryhmän, sote- johtoryhmän kokouksiin 
 
 Poliittisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen sote- johtoryhmä kokoontuu klo 12 tarvittaessa 
 

11. Muut asiat 

Tervolasta on toivottu, että saisivat kokouslistat ja muistiot. Tervola voi esittää edustajia ohjaus- ja joh-

toryhmiin. 

12. Seuraava kokous 

14.12 klo 9 – 11. Kokoustila Ruutinkari, PTH-yksikkö 
 

13.  Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen 12.52 

 

 

Muistion vakuudeksi 

Merja Haapakorva-Kallio 


