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KOKOUSTIEDOT 

Aika  Tiistai 15.9.2020 klo 9.05-10.45   

Paikka  Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Horisontti-auditorio 

  Kokoukseen sai osallistua myös Teams-yhteyden kautta. 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

Pykälä Asia LIITE Sivu Lisätiedot 

45 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  3  

46 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  3  

47 § Pöytäkirjantarkastajien valinta  3  

48 § Työjärjestyksen hyväksyminen  3  

49 § Sote-uudistuksen lausunto LIITE 1, 14 4  

50 § Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjaus LIITE 2, 3 7  

51 § Varsinaisen ja varajäsenen nimeäminen Lapin  LIITE 4 12  

 rakenneuudistus- ja tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen    

 ohjausryhmään    

52 § Bothnian Arc yhdistyksen muutosprosessi LIITE 5-9  13  

53 § Seutupäällikön katsaus LIITE 15 16  

54 § Tiedoksi saatettavat asiat LIITE 10-13 17  

55 § Muut mahdolliset asiat  17  

56 § Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat  18  

57 § Kokouksen päättäminen  18  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

Puheenjohtaja  Jouko Pasoja   
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SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET 

Organisaatio Varsinainen Läsnä Poissa Vara Läsnä Poissa Lisätiedot 

 Tytti Kumpulainen X  Ritva Sonntag   Teams -10.00 

Jouko Pasoja X  Anneli Mikkanen    

Jukka Ikäläinen  X Pekka Tiitinen  X  

Tornio  Pekka Pelttari X  Matti Lankila   Teams 

Markku Taramaa X  Outi Keinänen    

Ilkka Kapraali X  Sauli Hyöppinen    

Keminmaa Tommi Lepojärvi X  Raimo Arponen   9.05-10.25 

Auli Tasala X  Soili Rautio   Teams 

Simo  Helena Hamari X  Helvi Hamari   Teams 

Tervola  Saana Manninen  X Pertti Hemminki X   

Elinkeinoelämän ed.  Tuomo Jäärni X  Jan Palo   Teams 

Ammattijärjestöjen ed.  Matti Luukkonen  X Jouni Kurttio  X  

Organisaatio Ulkojäsen Läsnä Poissa Vara Läsnä Poissa  Lisätiedot 

Haaparanta Christina Lugnet X  Bengt Westman    

Ylitornio Markku Kangas  X Vuokko Vakkuri  X  
        

Muut osallistujat Nimi Organisaatio Läsnä Poissa Lisätiedot 

Kuntien valtuustojen 
puheenjohtajat 

Markku Ponkala Tornion kaupunki  X  

Teija Jestilä Kemin kaupunki  X  

- Keminmaan kunta    

Martti Ruotsalainen Simon kunta  X  

Pertti Keränen Tervolan kunta X   

Reeta Laitinen Ylitornion kunta  X  

Johtotiimin jäsenet Timo Nousiainen Tornion kaupunki X   

Tero Nissinen Kemin kaupunki X  Teams 

Hannele Matinlassi Keminmaan kunta X  Teams 

Vivi Marttila Simon kunta X  Teams 

Mika Simoska Tervolan kunta X   

Tapani Melaluoto Ylitornion kunta X  Teams 

Lena Ekh Haaparannan kaupunki  X  

Sari Moisanen Meri-Lapin kehittämiskeskus X   

Anne Erkkilä (siht) Meri-Lapin kehittämiskeskus X   

 

ALLEKIRJOITUKSET   
  __________________________ __________________________ 
  Jouko Pasoja, puheenjohtaja  Anne Erkkilä, sihteeri 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

__________________________ __________________________ 
  Pertti Hemminki  Ilkka Kapraali 
 
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat 
 
Kemissä ___ / ___ 2020  __________________________ __________________________  
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45 §  KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten 

läsnäolijat. 

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen kello 9.05 

toivottaen tervetulleeksi seutuhallituksen kokoukseen. Avauksen jälkeen 

todettiin osallistujat.  

 

 

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

 Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu ja esityslista seutuhallituksen 
kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää 
ennen kokousta. 

 
 Seutuhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet niiden jäsenistä, 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 
 
Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

47 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Hemminki ja Ilkka Kapraali.  
 

 

 
 
 
48 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
 Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 
 
 Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. 
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49 § SOTE-UUDISTUKSEN LAUSUNTO 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö 
valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien 
perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman 
mukaisesti.  
  
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa 
toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja 
perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti 
tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja 
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa 
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen 
työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 
haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 
 
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen 
saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena 
on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja 
yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin 
vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan 
johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. 
Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on 
mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan 
jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen 
ja kustannustehokkuus. 
 
Kuntia pyydetään arvioimaan lausunnoissa näiden tavoitteiden toteutumista 
ehdotetuilla säännöksillä. 

  
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella 
ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan 
kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä 
niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset 
kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja 
kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa 
koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille 
siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisestä. 
 
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu 
pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun 
ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan 
siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-
maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien 
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laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen 
perusteella. 

   
Seudun yhteistä lausuntoa valmistellaan palvelutiimin ylimääräisessä 
kokouksessa 13.8. ja asiaa esitellään kuntapäättäjille seutufoorumissa 31.8. 
Kuntien lausunnot tulee jättää 25.9. mennessä. 

 
Ennakkotietona kesäkuussa oli, että Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 
sekä toinen sote-ministerityöryhmän jäsen saapuvat esittelemään sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta Lappiin 
17.08.2020. Tilaisuudessa ministerit ja virkamiehet esittelevät sote-
uudistukseen liittyvää lakikokonaisuutta ja uudistuksen etenemistä. 
Tilaisuuteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus on 
tarkoitettu alueiden kunnille, sairaanhoitopiirille, erityishuoltopiireille sekä 
muille sote- ja pelastustoimen toimijoille (viranhaltijat ja luottamushenkilöt) ja 
järjestöille sekä katsomillenne muille tahoille. 

 
 LIITE 4: Lausuntopyyntö 
 

Ehdotus:  Johtotiimi merkitsee tiedoksi soteuudistuksen lausunnon valmistelun 
aikataulun ja jättää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

 
 Päätös: Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen. 
 JT 12.8.2020 
 

- - - - - - 
  

Seudun palvelutiimi käsitteli kokouksessaan 13.8. yhteistä lausuntopohjaa. 
Maakunnan yhteistä sote-lausuntoa valmistellaan samanaikaisesti. 
 
Sote-uudistuksen maakuntakierroksen yhteydessä 17.8. esitetyt diat on 
luettavissa osoitteessa:  
 
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/0/DIAT_+sotemaakuntakierros_
2020_Lappi.pdf/03cf765c-9b33-9874-4a26-
6a610191d214/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf?t=15977315088
42 
 
Ja tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JznfxxhNyb8&feature=youtu.be 

 
  Seutufoorumi järjestetään Sote-uudistus Meri-Lapissa -teemalla 11.9.2020. 
 
 LIITE 7:  Sote -lausuntoluonnos 13.8.2020 
 
 LIITE 8:  Lapin sote-lausunto-työrukkasen muistio 25.8.2020 

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/0/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf/03cf765c-9b33-9874-4a26-6a610191d214/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf?t=1597731508842
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/0/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf/03cf765c-9b33-9874-4a26-6a610191d214/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf?t=1597731508842
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/0/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf/03cf765c-9b33-9874-4a26-6a610191d214/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf?t=1597731508842
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/0/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf/03cf765c-9b33-9874-4a26-6a610191d214/DIAT_+sotemaakuntakierros_2020_Lappi.pdf?t=1597731508842
https://www.youtube.com/watch?v=JznfxxhNyb8&feature=youtu.be
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Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun yhteisestä lausuntopohjasta.  
 

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se käsittelee seudun yhteistä 
lausuntovalmistelua kokouksessaan 15.9.2020. 

 
Päätös:  
JT 2.9.2020 Johtotiimi päätti, että seudun yhteistä sotelausuntopohjaa käsitellään 11.9. 

seutufoorumissa ja 15.9. seutuhallituksessa. Kuntien lausunnoissa esitetään 
otettavan kantaa kahden sairaanhoitopiirin malliin, yksityiseen 
palvelutuotantoon ja päivystysvelvoitteeseen.  

 
Johtotiimi päätti esittää sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokouksen 
puheenjohtajalle, että omistajaohjauskokous käsittelee sairaanhoitopiirin sote-
lausuntoluonnosta 8.9. kokouksessa. 

 
- - - - - - 
 
LIITE 1: Sote-lausuntoluonnos 13.8.2020 
 
Ehdotus:  Seutuhallitus käy keskustelun kuntien yhteisestä sote-lausunnosta.  
 
Päätös: Seutuhallituksen kokouksessa keskusteltiin seutukunnan tärkeistä, yhteisistä 

asioista sote-lausuntoon. Kokouksessa kunnanjohtajat kertoivat missä 
vaiheessa lausunnon käsittely ja sen antaminen on kunnissa.   

 
 Esille nousivat seuraavat tärkeät asiat:  
 

- kahden sairaalan malli 
- ulkoistamissopimuksen osalta esille tulevat asiat 
- erityispalvelujen saatavuus 
- ympärivuorokautinen sairaala 
- lähipalvelut turvattava 
- kiinteistöille käyttöä 
- yhteistyö tukipalveluissa (ruokahuolto) 
- tehtaat  
- koronatilanne (lähi- ja sairaanhoitajista pula) 

 
Seutuhallitus päätti, että keskustelun pohjalta laaditaan yhteenveto, joka 
toimitetaan kuntiin ja LPSHP:lle. Yhteenveto pöytäkirjan liitteenä. 
 

 LIITE 14: Yhteenveto keskeisistä asiakokonaisuuksista   
 
Tytti Kumpulainen esteellisenä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 
ajaksi. 
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50 § LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN OMISTAJAOHJAUS 
 

Käsitelty: SH 20.9.2019/ JT 8.10.2019/ SH 18.10.2019/ JT 6.11.2019/ JT 4.12.2019/  
SH 13.12.2019/ SH 13.12.2019/ JT 9.1.2020/ SH 30.1.2020 

 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen perussopimus on astunut 
voimaan 1.6.2019 ja vuoden 2020 alusta kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan 
sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 
Perussopimuksen myötä sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt uuden 
hallintosäännön, jonka mukaan neuvottelukunta, jossa jatkossa käsitellään 
omistajaohjaukseen liittyviä asioita on sairaanhoitopiiriin kuuluva organisaatio. 
 
Johtotiimi päätti 4.9.2019 kokouksessa, että kunnat valmistautuvat 
yhteisyrityksen palvelusopimusneuvotteluihin ja omistajaohjauskokoukseen 
tulevat linjaukset käsitellään etukäteen kunnanhallitusten kokouksissa. 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauskokouksia 
pidettiin perussopimuksen mukaisella kokoonpanolla 27.8.2019, 4.10.2019, 
30.10.2019 ja palvelusopimusneuvottelut 4.11.2019 LPSHP:n ja kuntien kesken. 

 
Seutuhallituksen kokouksessa 18.10 kuultiin, että ministeriön edellyttämät 
neuvottelut synnytysten maakunnallisesta toimintamallista OYS:n, LSHP ja 
LPSHP välillä olivat keskeytyneet. Ministeri Kiurulle on esitetty 
neuvottelupyyntö synnytysten ja keskittämisasetuksen mukaisten 
leikkausmäärien poikkeusluvasta marraskuun 2019 aikana. Synnytysten 
loppumisella ja keskittämisasetuksen linjauksilla on vaikutuksia Mehiläinen 
Länsi-Pohja OY:n palvelusopimuksen sisältöihin. Kokouksessa toivottiin 
omistajaohjausfoorumia tai koulutustilaisuutta. Kehittämiskeskukselle 
annettiin valmisteluvastuu sote-palveluja koskevan neuvottelun 
järjestämisestä, jonne kutsuttaisiin kuntien hallitusten ja valtuustojen 
puheenjohtajat, sekä terveystoimen virkamiehet.  
 
Seutuhallituksessa 13.12.2019 seutuhallitus merkitsi tiedoksi ministeri Kiurun 
tapaamisen siirtymisen keväälle 2020 ja synnytysten poikkeuslupahausta 
vuosille 2021-2022. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hankintakanava avautuu 
syksyllä 2020, kun nykyinen sopimus Erva-hankintakanavan käytöstä päättyy 
1.9.2020. Yhteisyrityksen ruokahuolto siirtyy Fazer Amicalta takaisin Meri-Lapin 
kuntapalveluiden hoidettavaksi 1.2.2020 alkaen. Seutuhallitus edellytti, että 
erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmä tulee käynnistää ensimmäisen 
vuoden aikana ja perussopimuksen sisältöä tulee noudattaa.  Huolta herätti 
rajoituslainsäädännön vaikutukset leikkaus- ja synnytystoimintaan sekä 
erikoissairaanhoidon palveluiden tulevaisuuteen sekä sairaanhoitopiirin 
alijäämä ja seutuhallitus toivoi, että sairaanhoitopiirin kustannukset tulee avata 
tarkemmin kunnille. Ruotsista tulevien synnyttäjien hoitomaksujen 
laskutukseen on löytynyt ratkaisu Mehiläinen Länsi-Pohjan ja Försäkringskassan 
kesken ja Länsi-Pohjan synnytyspalveluja on yhteisyrityksen toimesta alettu 
markkinoimaan myös Pohjois-Ruotsin alueelle. 
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Tammikuun alussa johtotiimi päätti esittää seuraavat neljä asiakohtaa LPSHP:n 
omistajaohjauskokouksen 21.1.2020 esityslistalle: 1. Mehiläinen Länsi-Pohja 
Oy:n sopimusasiat/ näkemyserot sopimuksesta 2. LPSHP:n 
palvelusopimusprosessi 3. Erva neuvottelutilanne ja lainsäädännön muutosten 
vaikutukset ja 4. Psykiatriatalohanke  

 
Seutuhallituksen kokouksessa 31.1.2020 todettiin että neuvottelut ovat 
jatkuneet Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa hinnoista ja ostoista, Erva-alueen 
työnjaosta sekä sairaanhoitopiirin sisällä psykiatriatalon rakentamisesta. 
Haastetta on edelleen tilaaja - organisaatio yhteistyön kehittämisessä.  

 
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
jäsenkuntien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden seminaari järjestettiin 
28.1.2020. Seminaarissa todettiin olleen hyvä ja tarpeellinen sisältäen paljon 
perusinformaatiota. Seutuhallitus toivoi, että omistajaohjauksesta 
järjestettäisiin oma seminaari. Ajankohdaksi toivottiin syksyä, kun Erva-asiat 
selviävät. Tilaisuuteen kutsutaan myös Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n 
toimitusjohtaja Lasse Männistö.  
 
Seutuhallitus on edellyttänyt kuntien yhteistä edunvalvontaa, jotta 
sairaanhoitopiirin toiminta turvataan Erva-alueella. Edunvalvontaa tarvitaan 
etenkin keskittämisasetuksen ja ERVA:ssa sovittavaan työnjakoon, jotta 
voidaan turvata ympärivuorokautinen päivystys sekä leikkaus- ja 
synnytystoiminta.  

 
- - - - - - 

 
Joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanista alkaneen koronaviruspandemian 
vaikutukset ulottuivat Suomeen jo alkuvuodesta 2020 ja ensimmäinen 
koronavirustartunnan saanutta matkailijaa hoidettiin Lapin sairaanhoitopiirissä 
tammikuun lopussa. Samaan aikaan WHO julisti koronaviruksen kansainvälisesi 
terveysuhaksi ja helmikuun puolessa välissä koronaviruksen aiheuttama 
covid19-tauti todettiin Suomessa yleisvaarallisten tartuntatautien luokkaan 
valtionneuvoston asetuksella. Pääministeri Sanna Marinin hallitus otti 
poikkeustilalainsäädännön valmiuslakien myötä käyttöön 18.3.2020, jolloin 
terveydenhuollon määräaikoja joustavoitettiin, työvelvoite asetettiin 
koskemaan sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin, hätäkeskuksen sekä 
pelastustoimen henkilöstöä ja heidän palvelussuhteissa poikkeaminen 
mahdollistettiin, yli 10 ihmisen kokoontumiset kiellettiin, etätyötä suositeltiin 
kaikille siihen pystyville, koulut siirtyivät etäopetukseen ja harrastus sekä 
kulttuuritoimen tilat suljettiin. Rajoituksia jatketaan 13.5. saakka. Finnair lopetti 
90 % kotimaan lennoista. Lapissa laskettelukeskukset sulkivat rinteensä. 
Rajaliikennettä rajoitettiin 19.3. lähtien, Uusimaa eristettiin maaliskuun lopulla 
kahdeksi viikoksi ja ravintolat suljettiin huhtikuun alussa. Kesäkuun loppuun 
saakka yli 500 hengen tapahtumat on kielletty. 
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Huhtikuun lopussa Suomessa oli lomautusten ja yhteistoimintaneuvottelujen 
piirissä 465 000 työntekijää ja lomautettuna 162 000 henkilöä. Yritysten YT-
menettelyn kestoa lyhennettiin 5 päivään, yrityksille tarjotaan tukirahoitusta 
Business Finlandin, ELY-keskusten ja kuntien toimesta, yrittäjät pääsevät 
työttömyysturvan pariin.  

 
Palveluiden supistaminen, poikkeustilan jatkuminen toukokuun 13 päivään ja 
talouden epävarmuus ovat johtaneet yhteistoimintamenettelyihin, 
lomautuksiin ja henkilöstön siirtoihin toisiin tehtäviin. Odotettavissa on, että 
poikkeustilanteen purkaminen ja talouden elpyminen tulee kestämään pitkään.  

 
Meri-Lapissa epidemia alkoi huhtikuun puolessa välissä ja tartuntaketjuja ei 
enää huhtikuun lopussa voitu todentaa. Eniten tartuntoja on Kemissä, 
Torniossa ja Ylitorniolla. Sairaanhoitopiiri yhdessä kuntien ja Mehiläinen Länsi-
Pohja Oy:n toiminnot keskittyvät epidemian hillintään ja sairastuneiden 
hoitoon.  
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on aloittanut keväällä 2020 valtuuston 
päätöksellä talouden sopeutuksen. Talouden sopeutusohjelma sisältää 
miljoonan euron menoleikkaukset, omaisuuden myynnin ja sopimusmuutokset 
Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa. Jos nämä toimet eivät riitä, sairaanhoitopiirin 
on nostettava kuntien laskutusta. 
 
Käyttötalousmenojen osalta toimenpiteinä on tarkka kuri henkilöstömenoissa, 
lomarahojen vaihtaminen vapaiksi, säästövirkavapaiden ja työlomien 
suosiminen, ambulanssien aktiivisen käyttöajan pidentäminen, ensihoitovaste-
toimintojen vähentäminen sekä apuvälineiden saatavuusperusteiden 
tarkistaminen. Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa sairaanhoitopiiri neuvottelee 
eläkemaksuista ja hinnoittelun saattamisesta vastaamaan palveluntuotannon 
kustannuksia. 
 
Sairaanhoitopiirin viime vuoden tilinpäätös on 1,8 miljoonaa euroa 
alijäämäinen, mikä nostaa alijäämän kokonaismäärän kahdeksaan miljoonaan 
euroon. Viime vuosi on jo neljäs alijäämäinen vuosi peräkkäin. Kuntalain 
mukaan alijäämä olisi pitänyt kattaa vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
Maaliskuun lopussa sairaanhoitopiirin valtuusto vahvisti talousarvion ylityksiä 
4,6 miljoonaa euroa. Lopullinen ylitys (noin 8 miljoonaa) muodostui kuitenkin 
suuremmaksi johtuen pääosin muiden palveluiden ostot –tiliryhmän 
toteumasta. 
 
Omistajaohjauskokouksia ei koronavirusepidemiasta johtuen ole järjestetty 
kevään aikana, eikä tiedossa ole, milloin seuraava järjestetään. 
 

 Ehdotus:  Johtotiimi merkitsee tiedoksi omistajaohjauskokousten tilanteen. 
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 Päätös:  
JT 8.5.2020 Johtotiimi merkitsi tiedoksi omistajaohjauskokousten tilanteen.  

 
Johtotiimi päätti esittää omistajaohjauskokouksen puheenjohtajalle, että 
omistajaohjauskokous järjestettäisiin kesäkuun alkuun.  
Johtotiimi esittää, että omistajaohjauskokouksessa käsitellään ainakin 
seuraavat asiat 
1. psykiatriatalohanke  
2. koronapandemian vaikutukset Mehiläinen Länsi-Pohjan 

palvelusopimuksen mukaiseen palveluntuotantoon. 
 

- - - - - - 
 

Ehdotus:  Seutuhallitus keskustelee 4.6.2020 järjestettävän omistajaohjauskokouksessa 
käsittelyssä olevista asioista. 

 
Päätös:  
SH 4.6.2020 Seutuhallitus keskusteli tänään 4.6.2020 klo 12.00 omistajaohjauskokouksessa 
 käsiteltävissä olevista asioista. 
 
 Kokouksessa toivottiin, että omistajaohjausta saadaan parannettua ja kuntien 

yhteistä tahtoa asioissa kuunnellaan.  
 
 Seutuhallitus merkitsi tiedoksi seuraavaa: 

 
- Kemin ja Tornion kaupunginhallitukset ovat kannanotoissaan ilmoittaneet 

LPSHP:lle, että psykiatriatalohankkeen kustannukset eivät saa ylittää 7 milj. 
euroa. 

- Omistajaohjauskokouksia tulee jatkossa olla säännöllisesti ja seutuhallitus 
keskustelee niiden sisällöstä kokouksissaan. 

- Sairaanhoitopiireille on osoitettu alijäämien kattamiseen valtioneuvoston 
lisätalousarviossa 200 milj. euroa, mutta se ei tule riittämään ja kattamaan 
koronan aiheuttamia kustannusylityksiä, joita sairaanhoitopiirit ennakoivat 
olevan 600 miljoonan euron edestä.  

 
- - - - - - 
 

Johtotiimi 2.9. kokouksessaan esitti omistajaohjauskokouksen 

puheenjohtajalle, että omistajaohjauskokous käsittelee 8.9. seuraavia 

asiakokonaisuuksia: 

- L-PSHP:n sote-uudistus lausuntoluonnos. Lausunnossa olisi hyvä olla esillä 
ehdotukset, miten lakiehdotusta tulisi muuttaa. 

- Lapin sote-rakenneuudistuksen rahoituksen/ työpanoksen jyvittäminen 
kuntien ja sairaanhoitopiirin kesken 

- Tuleva budjetti ja kuntakierros 
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LIITE 2:  Omistajaohjauskokouksen pöytäkirja 4.6.2020 
 
LIITE 3: Omistajaohjauskokouksen esityslista 8.9.2020 

 
Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee ajankohtaisista sairaanhoitopiirin 

omistajaohjaukseen liittyvistä asioista. 
 

Päätös: Seutuhallitus keskusteli 8.9.2020 omistajaohjauskokouksessa käsitellyistä 
asioista. Seuraava omistajaohjauskokous on 3.11.2020. 
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51 § VARSINAISEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN LAPIN RAKENNEUUDISTUS- JA 

TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus hallinnoi Lapin sote-rakenneuudistus- ja 
Tulevaisuuden sote-keskushankkeita kuntien yhteisen päätöksen mukaisesti. 
Molemmille hankkeille nimetään yhteinen ohjausryhmä, johon pyydetään 
nimeämään varsinainen ja varajäsen oheisessa liitteessä olevan pyynnön 
mukaisesti. 
 
Kuntien jäsenet ja varajäsenet nimetään sosiaali- ja terveydenhuollon 
edustajista sekä sairaanhoitopiirin jäsenet ja varajäsenet 
perusterveydenhuollon yksiköstä. 
 
Nimeämispäätökset pyydetään ilmoittamaan viimeistään 15.9.2020 klo 15.00 
mennessä kuntayhtymän sähköpostiin kolpeeen.palvelukeskus@kolpene.fi.  
 

 LIITE 9: Nimeämispyyntö 20.8.2020  
 

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun seudun edustajista Lapin rakenneuudistus- ja 
Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen yhteisen ohjausryhmän jäseneksi ja 
varajäseneksi. 

Päätös:  
JT 2.9.2020 Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle ja edelleen kunnille esitettäväksi, 

että Lapin rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen yhteisen 
ohjausryhmän jäseneksi ja varajäseneksi nimettäisiin Liisa Niiranen ja Leena 
Karjalainen. 

 
- - - - - - 
 
LIITE 4: Nimeämispyyntö 20.8.2020 

  
Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy johtotiimin esityksen ja esittää kunnille, että Lapin 

rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen yhteisen 
ohjausryhmän jäseneksi ja varajäseneksi nimettäisiin Liisa Niiranen ja Leena 
Karjalainen. 

 
Päätös: Seutuhallitus kävi keskustelun jäsenten määrästä ohjausryhmään. Seutuhallitus 

päätti esittää kunnille, että Lapin rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-
keskus-hankkeen yhteiseen ohjausryhmän jäseniksi nimetään Liisa Niiranen 
Kemin kaupungista ja Leena Karjalainen Tornion kaupungista.  

 
 Seutuhallitus päätti esittää hankkeiden hallinnoinnista vastaavalle Kolpeneen 

Palvelukeskuksen Kuntayhtymälle, että hankkeille perustetaan poliittinen 
ohjausryhmä. 

 
  

 

mailto:kolpeeen.palvelukeskus@kolpene.fi
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52 § BOTHNIAN ARC YHDISTYKSEN MUUTOSPROSESSI 

Yhdistyksessä on menossa muutosprosessi, jonka aikana nykyinen ruotsalainen 
Bothnian Arc ekonomisk förening-yhdistys lakkautetaan ja toimintaa jatkamaan 
perustetaan uusi suomalainen aatteellisen yhdistys Perämerenkaari Bothnian 
Arc ry. Muutosprosessi on edennyt niin pitkälle, että Bothnian Arc:n hallitus on 
20.2.2020 hyväksynyt ehdotuksen uuden yhdistyksen säännöiksi, jotka 
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on ennakkotarkastanut ja hyväksynyt. 

 
Tarvitsemme jäsenorganisaatioilta päätöksiä, jotta muutosprosessi etenee. 
Päätös, joka tarvitaan kaikilta nykyisen yhdistyksen jäseniltä: 
 
- Hyväksytään nykyisen Bothnian Arc ekonomisk förening -yhdistyksen 

lakkauttaminen 
 

Päätökset, jotka tarvitaan uuteen yhdistykseen liittyviltä jäseniltä: 
 
- Hyväksytään uuden suomalaisen aatteellisen yhdistyksen perustaminen ja 

siihen liittyminen 
- Hyväksytään yhdistyksen säännöt 
- valtuutetaan allekirjoittamaan perustamiskirja / Tämä koskee niitä, jotka 

tulevat perustajajäseniksi. 
- Mahdolliset nykyisestä yhdistyksestä saatavat varat rahastoidaan siihen 

asti, että ne voidaan siirtää uuteen yhdistykseen 
- Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen uuden yhdistyksen hallitukseen 

sekä vuosikokousedustajien nimeäminen 
 
Ruotsissa päätökset tekee kunnanvaltuusto. Suomessa jokainen 
jäsenorganisaatio tekee päätökset omien sääntöjen mukaan. 
 
Pyydämme, että lähetätte päätöksenne viimeistään 30 kesäkuuta 2020 
Bothnian Arc yhdistyksen toimistoon sähköpostilla: 
tuula.parsiala@haparanda.se. 
 

 LIITE 7: Säännöt 
 
 LIITE 8:  Tiedote 
 
 Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se  
 

- hyväksyy Bothnian Arc ekonomisk förening- yhdistyksen lakkauttamisen  
- hyväksyy uuden suomalaisen Perämerenkaari yhdistyksen perustamisen  
‐ hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt 
‐ valtuuttaa seutupäällikön allekirjoittamaan perustamiskirjan 
‐ hyväksyy nykyisen yhdistyksen varojen rahastoinnin, kunnes ne voidaan 

siirtää uuteen yhdistykseen 
‐ nimeää jäsenen ja varajäsenen uuden yhdistyksen hallitukseen 
‐ nimeää vuosikokousedustajan. 

mailto:tuula.parsiala@haparanda.se
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 Päätös:   
JT 8.5.2020 Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää seutuhallitukselle, että se 

   
- hyväksyy Bothnian Arc ekonomisk förening- yhdistyksen lakkauttamisen  
- hyväksyy uuden suomalaisen Perämerenkaari yhdistyksen perustamisen  
‐ hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt 
‐ valtuuttaa seutupäällikön allekirjoittamaan perustamiskirjan 
‐ hyväksyy nykyisen yhdistyksen varojen rahastoinnin, kunnes ne voidaan 

siirtää uuteen yhdistykseen 
‐ nimeää jäsenen ja varajäsenen uuden yhdistyksen hallitukseen 
‐ nimeää vuosikokousedustajan. 

 
- - - - - - 

 
 LIITE 6: Säännöt 
 
 LIITE 7:  Tiedote 
 

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että se 
   

- hyväksyy Bothnian Arc ekonomisk förening- yhdistyksen lakkauttamisen  
- hyväksyy uuden suomalaisen Perämerenkaari yhdistyksen perustamisen  
‐ hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt 
‐ valtuuttaa seutupäällikön allekirjoittamaan perustamiskirjan 
‐ hyväksyy nykyisen yhdistyksen varojen rahastoinnin, kunnes ne voidaan 

siirtää uuteen yhdistykseen 
‐ nimeää jäsenen ja varajäsenen uuden yhdistyksen hallitukseen 
‐ nimeää vuosikokousedustajan. 

 
 Päätös:  

SH 4.6.2020 Seutuhallitus päätti, että se 
 

- hyväksyy Bothnian Arc ekonomisk förening- yhdistyksen lakkauttamisen  
- hyväksyy uuden suomalaisen Perämerenkaari yhdistyksen perustamisen  
‐ hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt 
‐ valtuuttaa seutupäällikkö Sari Moisasen allekirjoittamaan perustamiskirjan 
‐ hyväksyy nykyisen yhdistyksen varojen rahastoinnin, kunnes ne voidaan 

siirtää uuteen yhdistykseen 
‐ nimeää uuden yhdistyksen hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Timo 

Nousiaisen Tornion kaupungista. Kemin kaupunginhallituksen nimeämä 
varajäsen ilmoitetaan myöhemmin. 

‐ nimeää vuosikokousedustajaksi seutupäällikkö Sari Moisasen. 
 

- - - - - - 
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Seutupäällikkö osallistui vuosikokoukseen 19.5.2020. Kokouksen pöytäkirja, 
toimintasuunnitelma 2020, vuosikertomus 2019 ja vahvistetut jäsenmaksut 
2020 liitteenä. 
 
Kemin kaupunginhallitus on nimennyt Botnian Arc ekonomisk förening 
yhdistyksen hallituksen varajäseneksi seutupäällikkö Sari Moisasen. Yhdistys on 
pitänyt myös työvaliokunnan kokouksen 27.8. ja liitteenä alustava 
kokoussuunnitelma. 

 
 LIITE 15: Vuosikokouksen pöytäkirja 19.5.2020 
 
 LIITE 16: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 
 
 LIITE 17: Vuosikertomus 2019 
 
 LIITE 18: Vahvistetut jäsenmaksut 2020 
 
 LIITE 19:  Kokoussuunnitelma 2020 syksy 
  

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee tiedoksi vuosikokouksen päätökset, Kemin kaupungin 
varajäsenen nimeämisen ja syksyn kokousaikataulun. 

 
Päätös:  
JT 2.9.2020 Johtotiimi merkitsi vuosikokouksen päätökset, Kemin kaupungin varajäsenen 

nimeämisen ja syksyn kokousaikataulun tiedoksi. 
  

- - - - - - 
  
 LIITE 5: Vuosikokouksen pöytäkirja 19.5.2020 
 
 LIITE 6: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 
 
 LIITE 7: Vuosikertomus 2019 
 
 LIITE 8: Vahvistetut jäsenmaksut 2020 
 
 LIITE 9:  Kokoussuunnitelma 2020 syksy 
 

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee vuosikokouksen päätökset, Kemin kaupungin 
varajäsenen nimeämisen ja syksyn kokousaikataulun tiedoksi. 

 
Päätös: Seutuhallitus merkitsi vuosikokouksen päätökset, Kemin kaupungin 

varajäsenen nimeämisen ja syksyn kokousaikataulun tiedoksi. 
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53 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS 
 
  Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista: 
  

- Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 - työ 
- Lentoliikenteen tilannekatsaus ja liikenne ja viestintäministeriön 

lentoliikennetyöryhmä 
- Matkailun näkymä talvikauteen 2020-2021 

 
LIITE 15: Seutupäällikön esitysmateriaali   

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi seutupäällikön katsaus.  
 

Seutupäällikön esitysmateriaali lisättiin pöytäkirjan liitteeksi ja päätettiin 
lähettää seutuhallituksen jäsenille. 
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54 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 
 

- Kehittämiskeskus/ Perustoiminnan toteutuma 31.7.2020, LIITE 10  
- Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2020, LIITE 11  
- Sisäministeriön kirje 9.7.2020, Kemin vastaanottokeskuksen 

lakkauttaminen, LIITE 12 
- Nelostie E75 ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 25.6.2020, LIITE 13 

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
  Muita mahdollisia asioita ei ollut. 
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56 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT 
 

Johtotiimin kokoukset 

Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 

8/2020 keskiviikko 07.10.2020 09.00 Meri-Lapin kehittämiskeskus 

9/2020 keskiviikko 04.11.2020 09.00 Meri-Lapin kehittämiskeskus 

10/2020 keskiviikko 02.12.2020 09.00 Meri-Lapin kehittämiskeskus 
 

Seutuhallituksen kokoukset 

Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 

5/2020 torstai 15.10.2020 09.00 Liedakkalan koulu 

6/2020 torstai 12.11.2020 09.00 Tornion kaupungintalo 

7/2020 torstai 17.12.2020 09.00 Kemin kaupungintalo 
 

Yhdistyksen kokoukset 

Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 

    

    
  

Seutufoorumi 

Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 

1/2020 perjantai 11.9.2020 13.00 Digipolis Kemin Teknologiakylä 

    

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

  
 Päätös: Merkittiin tiedoksi.   
 

 
 
 
 
 
57 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  
 Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.45. 
 
    


