
     
  
LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ   
 

 

Länsi-Pohjan sote- projekti  2016 1(3)   

         

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
             
                Sote- projekti: 
               Projektijohtaja Seija Parviainen  Puhelin 040 6220808 
     sähköposti: etunimi.sukunimi@lpshp.fi 
Käyntiosoite PTH-yksikkö  
 Merikatu 3, Kemi   
 
Postiosoite LPSHP/ PTH-yksikkö 
 Kauppakatu 25  
 94100 Kemi 
 

 

Länsi-Pohjan sote- projektin poliittisen ohjausryhmän 2. kokous                        MUISTIO 

 

Aika: 23.11.2016 kello 9.00 – 10.20  

 

Paikka: Keminmaan kunnanvirasto, valtuustosali 

 

Jäsenet: 

 

Organisaatio Varsinainen  Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Poissa 

Kemi Jouko Pasoja x     

 Matti Päkkilä x     

Keminmaa Teemu Alatalo x  Mikko Lampela   

 Hannu Tikkala  x Jyrki Savikuja x  

Tornio 
Ilkka Kapraali 

varapj.  
x     

 Outi Keinänen                 x     

Simo Helena Hamari                                   x  Terho Korpikoski   

 Sauli Martimo                               x  Lauri Vakkala   

Ylitornio Teija Kannala x     

 Eugen Parviainen x     

LPSHP Sauli Hyöppinen  x Hannu Roivainen x  

 Ritva Sonntag, pj. x  Markku Kangas   

 

Muut 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 x  

Simon kunta 
kunnanjohtaja Vivi Marttila x  

sos.työn suunnittelija Satu Turkka  x  
klo 9:15 

 

Tornion kaupunki 
kaupunginjohtaja Timo Nousiainen x  

klo 9:25 
 

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, sihteeri x  
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Asialista 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Ritva Sonntag avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin. 

 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

 

4. Maakunnallisen sote- valmistelun tilanne 

Länsi-Pohjan sote- projektin projektijohtaja Seija Parviainen kertoi Lapin maakunnan sote- valmistelun 

käynnistymisestä. Maakunnan sote- valmistelua lähdetään työstämään kolmen työryhmän toimesta. Työ-

ryhmät ovat sote- järjestäminen, sote- tuotanto ja sote -TKI. Lapin maakunnan sote- johtoryhmä on ni-

mennyt näiden työryhmien jäsenet 16.11.2016 kokouksessaan. Seutukunnat ja sairaanhoitopiirit ovat 

saaneet esittää maakunnan sote- johtoryhmälle kaksi varsinaista jäsentä ja henkilökohtaisen varajäsenen 

työryhmiin sote- järjestäminen ja sote- tuotanto. Työryhmään sote- TKI seutukunnat saivat esittää yhden 

jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen, koska maakunnan koulutusorganisaatioille annettiin myös 

mahdollisuus nimetä oma edustaja. Nimetyt työryhmät liittenä. 

 

5. Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen 

 

Aikajana (liitteenä) 

Seija Parviainen kertoi, sote- projektin käynnistyneen ripeästi innokkaiden ryhmänvetäjien ja koor-

dinaattoreiden toimesta. Alatyöryhmät on nimetty ja kokousaikataulut sovittu. Alatyöryhmien työskente-

ly käynnistyy jo 23.11.2016. 

 

Työterveyshuolto 

Pertti Sakaranaho kertoi, että jo aikaisemmin toiminnassa olleet työterveyshuollon ja suun terveyden 

työryhmät jatkavat toimintaansa 29.11.2016 alkavilla kokouksilla. Työterveyshuollon työryhmä valmis-

telee sote- johtoryhmän 7.11.2016 linjaamana esityksen jatkosta ja aikataulun huomioiden nykyisen so-

te- valmistelun linjaukset toimintamallina joko osana Länsi-Pohjan sotea tai seudullisena yhtiönä. Asi-

aan palataan seuraavassa sote- johtoryhmän kokouksessa. 

 

Alatyöryhmät 

Seija Parviainen esitteli alatyöryhmien jäsenet (liitteenä). 

 

Yhtiöittämisselvitys 

Pertti Sakaranaho kertoi, että yhtiöittämisselvitys sisältyy projektisuunnitelmaan. Selvitettävät vaihtoeh-

dot ovat kuntayhtymä, isäntäkuntamalli, kuntien omistama osakeyhtiö ja yhteisyritys.  

Yhtiöittämisselvityksen tekemistä varten on saatu kaksi tarjousta, joista Meri- Lapin kehittämiskeskuk-

sen johtotiimi on valinnut tekijäksi Inspiran. Selvityksen tekemistä varten kutsutaan koolle neuvotteluti-

laisuus potentiaalisille yhteistyökumppaneille, jossa saadaan esille myös heidän näkemyksiä ym. palve-

lun tuottamisesta alueella. 
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Riitta Luosujärvi kertoi, että kahdelta firmalta PCT ja Inspira on pyydetty tarjoukset. Inspiran tarjous on 

noussut järkevämmäksi hintaan 12.700€.  

Tapani Melaluoto tiedusteli, miten yhtiöittämisen selvitys istuu Länsi-Pohjan sote- projektin aikatau-

luun. Pertti Sakaranaho kertoi, että neuvottelut sovitaan joulukuulle ja selvitys tehdään tammikuussa, jo-

ten hyvin ehtii. Riitta Luosujärvi täsmensi, että yhtiöittämisiä on muillekin alueille tulossa ja nykyinen 

lain säädäntö antaa siihen mahdollisuuden ja tulevasta laista ei vielä ole täsmällistä tietoa olemassa. 

 

6. Tiedottaminen ja viestintäsuunnitelman hyväksyminen (liitteenä) 

Tiedottaja Tuula Leskinen esitteli viestintäsuunnitelman ja kertoi projektin nimikilpailusta, joka käynnis-

tyy maanantaina 28.11.2016. Nimikilpailu avataan Webropol- kyselynä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 

ja alueen kuntien nettisivuille.  Länsi-Pohjan sote- johtoryhmä valitsee nimen 14.12.2016 kokoukses-

saan. 

Outi Keinäsen mukaan viestintäsuunnitelma vaatii tarkennusta konkreettisten askelmerkkien osalta. Hän 

totesi. että keskusteluyhteyksiä tarvitaan työryhmien työn edetessä. Aikataulut ja tilaisuudet olisi sovit-

tava erityisesti kuntapäättäjille. Tiedostusta ja esittelyjä tarvittaisiin kuntien valtuustoille.  

 

Sauli Martimo esitti alueellisten valtuustofoorumien järjestämistä.   

 

Pertti Sakaranaho esitti, että valtuustojen sekä seutuhallituksen ja – valtuuston kokouksiin tullaan esitte-

lemään työtä, kun sitä saadaan valmiimmaksi. Maaliskuun loppupuolella olisi valmiimpaa esitettävää. 

 

Vivi Marttila esitti, että sote- johtotiimi valmistelisi seutufoorumia tammi- helmikuulle, jolloin yhtiöit-

tämisselvitys on valmis ja Länsi-Pohjan sote- projektista ja maakunnan sote- suunnittelusta olisi enem-

män valmiina. 

 

Puheenjohtaja Ritva Sonntag totesi yhteenvedossa, että hankkeen sote- johtoryhmä esittää seutufooru-

mille ajankohtaa ja hankkeen työntekijöitä voidaan kutsua kuntiin. Viestintäsuunnitelma hyväksyttiin. 

 

7. Muut asiat 

Seija Parviainen toi esille, että projektin kustannuksiin ei ole sisällytetty kuntien ja sairaanhoitopiirin 

luottamushenkilöiden kokous- ja matkakuluja. Näiden kustannusten korvaamisesta ei ole aikaisemmin 

keskusteltu. Keskustelun aikana todettiin, että jokainen lähettävä organisaatio kustantaa omien osallistu-

jiensa kustannukset.  

 

Seija Parviainen kertoi, että Tervolaa pidetään ajan tasalla Länsi-Pohjan sote- projektista seutuhallituk-

sessa ja johtotiimissä sovitun mukaisesti lähettämällä kunnanjohtajalle poliittisen ohjausryhmän ja sote- 

johtoryhmän esityslistat ja muistiot. 

 

Riitta Luosujärvi toi tiedoksi, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalta on tullut pyyntö sairaanhoitopiirille 

lausua ensihoitoon, sosiaalipäivystykseen ja kiireellisen hoitoon liittyvistä asioista 12 päivystävän sairaa-

lan mallissa. 

 

8. Kokousaikataulusta sopiminen 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 24.1.2017 klo 9.00 – 11.00 Tornion kaupungintalolla valtuustosa-

lissa. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20. 


