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KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Ehdotus:

Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten
läsnäolijat.

Päätös:

Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen kello 9.04
toivottaen tervetulleeksi seutuhallituksen kokoukseen. Avauksen jälkeen
todettiin osallistujat.

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.

60 §

61 §

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Hamari ja Jukka Ikäläinen.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
Pykälien 62 § ja 63 § käsittelyn jälkeen työjärjestystä muutettiin seuraavasti:
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjaus pykälä (64 §) käsiteltiin
lentoliikennettä koskevien pykälien (65 § ja 66 §) jälkeen. Pykälät muutettiin
käsittelyjärjestyksen mukaisesti.
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LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KATSAUS VUOTEEN 2021
Johtotiimi päätti 2.12.2020 kokouksessa, että seutuhallituksen kokoukseen
17.12.2020 kutsutaan sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi kertomaan
Ehdotus:

koronatilanteesta ja -toimenpiteistä
sairaanhoitopiirin talousarviosta vuodelle 2021
investointihankkeet
talouden tasapainottamisohjelma
sote-uudistuksen eteneminen

Seutuhallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy keskustelun
erikoissairaanhoidon edunvalvonnan keskeisistä asiakokonaisuuksista.
Esityksessä kuultiin mm. seuraavaa: Länsi-Pohjan koronatilanne on
rauhoittumassa. Rajoitusten kanssa täytyy elää. Rokottamiset voidaan aloittaa
jopa ennen uutta vuotta. Ensin rokotetaan terveydenhuollon henkilöstö,
ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle tautimuodolle altistavia sairauksia.
Lapsia ja nuoria ei rokoteta. Kesään mennessä rokottamiset on jo läpikäyty.
Valtio on myöntänyt sairaanhoitopiireille koronatukea. LPSHP on saanut 2,4
milj. euroa. LPSHP on lähettänyt hakemuksen sisään myös toiseen
avustushakuun. LPSHP:n alijäämä uhkaa kasvaa n. 10 milj. euroon.
Kuntayhtymien alijäämä tulee kuntien maksettavaksi.
Länsi-Pohjan psykiatriatalon rakentaminen on aloitettu. Hanke rahoitetaan
kiinteistöleasingrahoituksella Kuntarahoitus Oyj:n kautta. Rakennus
käyttöönotetaan alkusyksystä 2022.
Kokouksessa esiteltiin LPSHP:n valtuuston hyväksymä toiminta- ja
taloussuunnitelma 2021-2023 ja kuultiin, että sote-uudistuksen eteneminen on
alkumetreillä.

LIITE 11:

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Päätös:

Seutuhallitus merkitsi tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUKSEN HANKKEET, MaaS- ja TaaS-hanke
Oheisesta linkistä löytyy MaaS- ja TaaS -hankkeisiin liittyvää materiaalia:
https://drive.google.com/drive/folders/1sScfYnyzegYobfRHMv9WUcQhQly3iy
Nc?usp=sharing
Meri-Lapin matkailu MaaS - Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön
digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen
(15.11.2018-31.10.2020)
-

Hankehakemus (Päätös: 2.10.2018)
Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset)
Mitä Matkailu MaaS:lla tavoitellaan?
Konkreettinen toimenpidesuunnitelma
Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat: nro 1, 22.1.2019 ja nro 2, 6.6.2019
Maksatushakemukset (3) ja maksatuspäätökset (2)

Sea Lapland Tourism as all year round Service - TaaS
(15.4.2019-30.4.2021)
Ehdotus:

Hankehakemus (Päätös: 15.2.2019)
Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua?
Konkreettiset toimenpiteet
Muutoshakemus 27.11.2019 ja muutospäätös 16.1.2020
Ohjausryhmän kokous nro 1, 22.8.2019
Tarjouspyyntö 22.1.2020
Maksatushakemus (1) ja maksatuspäätös (1)

Johtotiimi hyväksyy hankkeissa tehdyt toimenpiteet ja merkitsee hankkeiden
tilanteen tiedoksi.

Päätös:
JT 11.3.2020
Johtotiimi päätti jättää asian pöydälle ja edellyttää, että hankkeissa tehtyjen
toimenpiteiden tukikelpoisuus varmistetaan ja hankkeiden toteutuneet
toimenpiteet esitellään seuraavassa kokouksessa.
-----Maas-hankkeen projektipäällikkö Jenni Rissanen ja TaaS-hankkeen
projektipäällikkö Teija Mikkola esittelevät hankkeiden toteutuneet ja tulossa
olevat toimenpiteet.
MaaS-hankkeen ohjausryhmä suosittelee hankkeen jatkoajan hakemista
maaliskuun loppuun 2021, jotta matkaketjujen pilotointi voitaisiin toteuttaa
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matkailusesongin yhteydessä. Hankerahoituskokonaisuus ja -budjetti pysyy
jatkoajasta huolimatta samana, mutta siirtyvä hankerahoitusosuus tulee ottaa
huomioon budjetin 2021 valmistelussa. Ohjausryhmän kokouksessa rahoittajan
edustaja puolsi jatkoajan hakemista.
Ehdotus:

Päätös:
JT 9.4.2020

Johtotiimi merkitsee saadut tilannekatsaukset tiedoksi ja päättää, että MeriLapin kehittämiskeskus hakee jatkoaikaa MaaS-hankkeelle maaliskuun 2021
loppuun matkailupilottien toteuttamista varten. Hankkeen kokonaisbudjetti ei
ylity.

Johtotiimi merkitsi saadut tilannekatsaukset tiedoksi.
Johtotiimi päätti hakea jatkoaikaa MaaS- hankkeelle maaliskuun 2021 loppuun
matkailupilottien toteuttamista varten. Hankkeen kokonaisbudjettia ei
jatkoajan vuoksi saa ylittää.

-----Meri-Lapin Matkailu Oy on saanut Business Finlandin tuen hankkeelle MeriLapin Matkailu Oy:n ja jäsenyritysten toimitusketjun kehittäminen COVID19
häiriötilanteessa -hanke 15.5.-31.12.2020. Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus
käsittelee ylimääräisessä kokouksessaan 7.8. Maas-hankkeen projektipäällikkö
Jenni Rissasen palkkaamista osa-aikaisena toteuttamaan hanketta ja esittää,
että Jenni Rissasen työsuhde MaaS-hankkeessa muutettaisiin 80 % 1.9.31.12.2020 ajaksi.
LIITE 7:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Muutospäätös

Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee tiedoksi MaaS-hankkeen muutospäätöksen.
Johtotiimi hyväksyy MaaS-hankkeen projektipäällikkö Jenni Rissasen
työsuhteen muuttamisen osa-aikaiseksi (80 %) ajanjaksoksi 1.9.-31.12.2020 sillä
edellytyksellä, että hankkeen rahoittaja hyväksyy muutoksen hankkeen
henkilöstöresurssissa.

Päätös:
JT 12.8.2020 Johtotiimi merkitsi tiedoksi MaaS-hankkeen muutospäätökset.
Seutupäällikkö on käynyt Jenni Rissasen kanssa keskustelun projektipäällikön
tehtävän muuttamisesta 80 % työajalle ja palkalle 1.9.-31.12.2020. Jenni
Rissanen on ilmoittanut omana toiveenaan 80 %:n osa-aikaisuuden ja esittää
johtotiimille työsuhteen määräaikaista muuttamista vuoden 2020 loppuun
saakka, jos hankkeen rahoittaja hyväksyy muutoksen hankkeen henkilöstöresurssissa.
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Johtotiimi hyväksyi projektipäällikkö Jenni Rissasen esityksen työsuhteen
muuttamisesta osa-aikaiseksi, jos hankkeen rahoittaja hyväksyy muutoksen
hankkeen henkilöstöresurssissa.
-----Ehdotus:

Hankkeen rahoittaja on hyväksynyt muutoksen hankkeen henkilöstöresurssissa
ja Jenni Rissasen työsuhde muutetaan osa-aikaiseksi 80 % työajalla määräajaksi
1.9.2020-31.12.2020.
Johtotiimi päättää, että MaaS- ja TaaS-hankkeiden esittely toteutetaan
seuraavassa johtotiimin kokouksessa.

Päätös:
JT 2.9.2020

Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen.

-----Johtotiimi kuulee MaaS-hankkeen projektipäällikkö Jenni Rissasen ja TaaShankkeen projektipäällikkö Teija Mikkolan tilannekatsaukset.
Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee MaaS ja TaaS- hankkeiden tilannekatsaukset tiedoksi.
Johtotiimi päättää, että hankkeiden
seutuhallituksen kokouksessa.

tilannekatsaus

esitellään

myös

Päätös:
Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen.
JT 7.10.2020
-----Seutuhallitus kuulee MaaS-hankkeen projektipäällikkö Jenni Rissasen ja TaaShankkeen projektipäällikkö Teija Mikkolan tilannekatsaukset.
Ehdotus:

Seutuhallitus merkitsee tilannekatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Seutuhallitus merkitsi tilannekatsaukset tiedoksi.
Hankkeiden puitteissa tuotettu hyvää materiaalia, jota käytetään hyödyksi
Meri-Lapin matkailussa. Meri-Lapin Matkailu Oy:n sivut uudistuvat: Koe MeriLappi etusivun kautta pääset tutustumaan tarjontaan ja varaamaan erilaisia
tuotteita. TaaS- ja MaaS-hankkeiden esitykset pöytäkirjan liitteenä.

LIITE 12:

TaaS-hankkeen esitys

LIITE 13:

MaaS-hankkeen esitys
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LIIKENNE JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LENTOLIIKENNETYÖRYHMÄ
Liikenne ja viestintäministeri Timo Harakka asetti työryhmän tarkastelemaan
lyhyen aikavälin ratkaisua maakuntakenttien lentoliikenteen palauttamiseksi.
Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten lentoliikenneyhteydet Kokkolan,
Joensuun, Kajaanin, Kemin ja Jyväskylän lentokentille voidaan turvata ja tulisiko
yhteydet tarvittaessa kilpailuttaa. Työryhmä selvittää myös kyseisten alueiden
sitoutumisen oman alueensa lentoliikenteen tukemiseen.
Työryhmä huomioi työssään myös kilpailuttamisen EU-sääntelyn reunaehdot.
Selvitysten pohjalta työryhmä arvioi ja tekee tarvittaessa ehdotuksen
lentoyhteyksien kilpailuttamisesta.
Työryhmän työskentelyaikataulu on seuraava:
• ti 1.9.
klo 15.00-17.00 (kuulemisia)
• pe 4.9.
klo 11.00-13.00 (kuulemisia sekä Traficomin esitys EU-sääntelyn
reunaehdoista ja lyhyesti pohjoismainen vertailu)
• to 10.9. klo 09.30-11.30 (alueiden esittelyt)
• to 17.9. klo 12.30-14.00 (analyysi + johtopäätökset)
• ke 23.9. klo 09.30-11.00 (johtopäätökset, kokous pidetään tarvittaessa)
Hankkeelle on perustettu omat hankesivut, osoitteeseen:
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM050:00/2020
Ensimmäisessä työryhmän kokouksessa 26.8. esiteltiin 12 vuotinen
liikennestrategia, työryhmän tavoitteet ja työsuunnitelma. Alueiden
näkemykset tulee olla valmiina 10.9. mennessä, jolloin ne esitellään.
Työryhmän jäsenet viestivät jo tuossa ensimmäisessä tapaamisessa, että
alueiden sitoutuminen ei tässä koronatilanteessa voi olla rahoitusta
reittiliikenteen saamiseksi, vaan tässä ensisijaista olisi löytää markkinaehtoinen
ratkaisu, jossa valtiolla olisi jonkinlainen rooli rahoittajana tai toiminnan
turvaajana.
Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee työryhmän tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:
JT 2.9.2020
Johtotiimi merkitsi työryhmän tilannekatsauksen tiedoksi. Johtotiimi totesi,
että poikkeusoloissa kunnat eivät voi rahallisesti sitoutua lentoliikenteen
tukemiseen ja valtion tulee turvata liikematkustaminen Kemi-Tornion kentällä
osana talouden elvytystä.
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-----Harakan työryhmä päätti työnsä maanantaina 28.9.2020 ja työryhmän raportti
valmistui 30.9.2020. Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään, että valtio
hankkisi lentoliikenteen näille viidelle paikkakunnalle ostopalveluna
huhtikuusta joulukuuhun 2021 ja takaisi vientiteollisuuden tarvitsemat
kansainväliset yhteydet.
Työryhmä myös päätyi esittämään, että kilpailutuksen valmistelussa olisi
mukana alueiden edustus.
LIITE 6:

Loppuraportti

LIITE 7:

Alueen esitys

LIITE 8:

Airport business case

Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee työryhmän loppuraportin tiedoksi. Asia viedään
seutuhallitukselle tiedoksi.

Päätös:
Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen.
JT 7.10.2020
-----LIITE 1:

Loppuraportti

LIITE 2:

Alueen esitys

LIITE 3:

Airport business case

Ehdotus:

Seutuhallitus merkitsee loppuraportin tiedoksi.

Päätös:

Seutuhallitus merkitsi loppuraportin tiedoksi.
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LENTOLIIKENTEEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN VALMISTELU JA ALUEEN TYÖRYHMÄ
Harakan työryhmän esityksen mukaisesti Traficom aloittaa lentoliikenteen
ostopalvelusopimuksen kilpailutusasiakirjojen valmistelun loka-marraskuussa.
Kemi-Tornio reittiyhteyden osalta Traficomin tapaamiset ovat:
-

perjantai 6.11.2020
klo 11:00-12:00
tiistai 24.11.2020
klo 13:00-14:00
perjantaina 11.12.2020 klo 13.00-14:00

Tunnin mittaisia kokouksia pidetään kolme ja ne toteutetaan skype-yhteydellä.
Ensimmäisessä kokouksessa tulee alueiden esitellä tarpeitaan ja toiveitaan
lentoliikenteen osalta. Alueen esitys pohjautuu MaaS- ja TaaS-hankkeissa
tuotettuun lentoliikennemateriaaliin ja Meri-Lapin lentoliikennekyselyihin.
Meri-Lapin lentoliikennekyselyn 26.-30.10.2020 kyselyn tulokset esitellään
kokouksessa.
Ehdotus:

Johtotiimi
nimeää
seudun
edustajat
Traficomin
ostopalvelusopimusta valmistelevan työryhmän jäseniksi.

lentoliikenteen

Päätös:
JT 4.11.2020 Johtotiimi nimesi seudun edustajiksi seutupäällikkö Sari Moisasen, Meri-Lapin
Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkolan, Metsä Groupin ostopäällikkö Mika
Sainion ja Itä- ja Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne -hankkeen
projektipäällikkö Rauno Kurtin.
-----Traficomin työryhmä on tavannut kahdesti Kemi-Tornion alueryhmällä ja kerran
yhteisessä palaverissa kaikkien viiden alueen ja Savonlinnan kesken.
Tapaamisiin ovat osallistuneen seutupäällikön lisäksi Rauno Kurtti ja Teija
Mikkola.
Vuoden 2021 talousarvion täydennyksissä viiden maakuntakentän
lentoliikenteen ostopalvelusopimusten toteuttamiseen on varattu 11,5
miljoonaa euroa.
Hallitus päätti
Valtioneuvosto

täydennyksistä

vuoden

2021

talousarvioesitykseen

LIITE 5:

Alueen esitys aikatauluista ja kilpailutuksen kriteereistä

Ehdotus:

Seutupäällikkö raportoi johtotiimiä kokouksissa käsitellyistä asioista.

-
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Päätös:
JT 2.12.2020 Johtotiimi merkitsi seutupäällikön raportoinnin tiedoksi ja päätti, että
seutupäällikkö valmistelee priorisoidun esityksen reitin operoinnista.
-----LIITE 4:

Priorisoitu esitys reitin operoinnista
Kokouksessa Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esitteli
Kemi-Tornion lentoreitin aikatauluesityksen ja kilpailutuskriteerit sekä
neuvottelujen lopputuloksen palvelutasosta.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

11

MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY

PÖYTÄKIRJA

SEUTUHALLITUS

17.12.2020

66 §

Nro 5/2020

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 YTmenettelyn 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 LänsiPohja 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, ensihoitovastetoimintojen 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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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:

Päätös:
SH 4.6.2020

Seutuhallitus keskustelee 4.6.2020 järjestettävän omistajaohjauskokouksessa
käsittelyssä olevista asioista.

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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Omistajaohjauskokouksen pöytäkirja 4.6.2020

LIITE 3:

Omistajaohjauskokouksen esityslista 8.9.2020

Ehdotus:

Seutuhallitus
keskustelee
ajankohtaisista
omistajaohjaukseen liittyvistä asioista.

Nro 5/2020

sairaanhoitopiirin

Päätös:
SH 15.9.2020 Seutuhallitus keskusteli 8.9.2020 omistajaohjauskokouksessa käsitellyistä
asioista. Seuraava omistajaohjauskokous on 3.11.2020.
-----LIITE 5:

Esityslista

Ehdotus:

Johtotiimi käy keskustelun omistajaohjauskokoukseen liittyvistä ajankohtaisista
asioista.

Päätös:
JT 4.11.2020 Johtotiimi
kävi
keskustelun
omistajaohjauskokoukseen
liittyvistä
ajankohtaisista asioista. Johtotiimi päätti valmistella ennen seuraavaa
omistajaohjauskokousta käsiteltäväksi toivottavat asiat sekä yhteiset linjaukset
niihin. Johtotiimi toivoo, että kokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden
taustamateriaalit ovat osallistujien käytössä hyvissä ajoin ennen kokousta.
-----LIITE 6:

Omistajaohjauskokouksen pöytäkirja 3.11.2020

Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee asian tiedoksi ja esittää, että seutuhallitus käsittelee asiaa
kokouksessaan.

Päätös:
JT 2.12.2020 Johtotiimi merkitsi tiedoksi omistajaohjauskokouksen pöytäkirjan.
Johtotiimi päätti, että seutuhallituksen kokoukseen 17.12.2020 kutsutaan
sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi kertomaan
-

koronatilanteesta ja -toimenpiteistä
sairaanhoitopiirin talousarviosta vuodelle 2021
investointihankkeista
talouden tasapainottamisohjelmasta.

-----Seuraava omistajaohjauskokous on 24.2.2021.
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Ehdotus:

Seutuhallitus käy keskustelun omistajaohjaukseen liittyvistä keskeisistä asioista
ja päättää esittää sairaanhoitopiirille, että omistajaohjauskokouksessa
käsiteltävät asiat ja niiden taustamateriaalit olisivat hyvissä ajoin osallistujien
käytössä.

Päätös:

Seutuhallitus kävi keskustelun omistajaohjaukseen liittyvistä keskeisistä
asioista. Haasteena on koettu mm. palvelusopimuksen käsittely kuntien kanssa,
talouden tasapainokeskustelu, sote- ja tulevaisuuden sote, perussopimus ja sen
tavoitteet. Ongelmana koettiin aineiston saatavuus ja esityksiä ei ole saatu.
Seutuhallitus päätti omistajaohjauskokouksen järjestäytymisestä seuraavaa:
-

-

Johtotiimi linjaa käsiteltävät asiat, jotka lähetetään LPSHP:lle
valmisteltavaksi sekä tiedoksi LPSHP:n hallituksen puheenjohtajalle.
Asialista ja liitteet lähetetään kokoukseen osallistujille ja tiedoksi kuntiin
kaksi viikkoa ennen omistajaohjauskokousta. Näin omistajakunnat voivat
ottaa kantaa käsiteltäviin asioihin.
Johtotiimi käsittelee omistajakuntien toiveet ja laittaa ne listalle.
Omistajaohjauskokouksia pidetään säännöllisesti.
Kunnilla vastuu ottaa kantaa yksittäisen kuntalaisen ongelmiin, kun on
potilaana ja asia koskettaa saamaansa hoitoa ja ravintoa.
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SEUDULLINEN YHTEISTYÖ
Koronapandemia tulee aiheuttamaan pitkäaikaisen ja -vaikutteisen
kansainvälisen talouden taantuman ja vaikka kriisin alkuvaiheen
toimenpiteiden ja rahoitusinstrumenttien avulla Suomi pääsi kansainvälisen
vertailussa kohtalaisen pienin taloudellisin vahingoin, on näkymä julkisen
talouden kestävyysvajeen kuromiseen hyvin epävarma. Kuntatalouden
ennakoidaan olevan haastavassa tilanteessa tulevien vuosien ajan ja kuntien
lakisääteisten perustehtävien sekä vapaaehtoisesti tuottamien palveluiden
tuottamiseen tullaan jatkossa tarvitsemaan leveämpiä hartioita.
Johtotiimi on käynyt keskustelua yhteistyöstä seudullisten kuntapalveluiden
tuottamisessa ja rahoittamisessa. Keskustelua on käyty mm. kulttuuri ja vapaaajan palveluiden, kuten musiikkiopiston, kansalaisopistopalveluiden, teatterin
ja kaupunginorkesterin, raviradan ja urheilutilojen osalta. Keskustelua on käyty
myös yhteisistä ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan sekä
maaseutuhallinnon palveluista. Talousarvioiden valmistelun yhteydessä on
syytä käydä läpi kuntien edellytykset nykyistä syvemmälle kuntayhteistyölle.
Ehdotus:

Johtotiimi käy keskustelun seudullisesta yhteistyöstä kuntapalveluiden
tuottamisessa.

Päätös:
JT 2.9.2020
Johtotiimi päätti, että seututoimisto tekee taulukoinnin seudullisen yhteistyön
tämänhetkisestä toteuttamisesta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa
kokouksessa.
-----LIITE 5:

Seudulliset yhteistyöorganisaatiot

Ehdotus:

Johtotiimi käy keskustelun nykyisten yhteistyöorganisaatioiden toiminnasta ja
seudullisesta yhteistyöstä palveluiden toteuttamisessa.

Päätös:
JT 7.10.2020
Johtotiimi päätti, että seututoimisto täydentää ja korjaa yhteistyöorganisaatiolistausta.
Samalla käydään läpi seutuyhteistyön periaatteet sekä tavoitteet.
-----LIITE 7:

Yhteistyöorganisaatiolistaus
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LIITE 8:

Seutuyhteistyön periaatteet ja tavoitteet

Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee täydennetyn yhteistyöorganisaatiolistauksen
seutuyhteistyö periaatteet ja tavoitteet tiedoksi.

ja

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se
käy
keskustelun
yhteistyöorganisaatioiden toiminnasta, yhdessä toteutettavista seudullisista
palveluista ja seutuyhteistyön periaatteista ja tavoitteista.
Päätös:
JT 4.11.2020
Johtotiimi merkitsi täydennetyn yhteistyöorganisaatiolistauksen
seutuyhteistyö periaatteet ja tavoitteet tiedoksi.

ja

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se
käy
keskustelun
yhteistyöorganisaatioiden toiminnasta, yhdessä toteutettavista seudullisista
palveluista ja seutuyhteistyön periaatteista sekä tavoitteista.
-----LIITE 5:

Täydennetty yhteistyöorganisaatiolistaus

LIITE 6:

Seutuyhteistyön periaatteet ja tavoitteet

Ehdotus:

Seutuhallitus käy keskustelun yhteistyöorganisaatioiden toiminnasta, yhdessä
toteutettavista seudullisista palveluista ja seutuyhteistyöperiaatteista sekä
tavoitteista.

Päätös:

Seutuhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan seutuhallituksen
kokoukseen. Asia on tärkeä ja vaatii perehtymistä. Yhteistyöllä voidaan
keskittyä olennaisiin asioihin ja muutoksiin.
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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:
SH 15.9.2020
Seutuhallitus kävi keskustelun jäsenten määrästä ohjausryhmään. Seutuhallitus
päätti esittää kunnille, että Lapin rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sotekeskus-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.
20

MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY

PÖYTÄKIRJA

SEUTUHALLITUS

17.12.2020

Nro 5/2020

-----Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän nimeämiskirjeestä 1.10.2020:
Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallitus keskusteli kokouksessaan
25.9.2020 periaatetasolla ohjausryhmän nimeämisestä. Keskustelussa
todettiin, että saadut esitykset ohjausryhmän jäseniksi ja varajäseniksi
poikkeavat joiltakin osin hankehallinnoijan nimeämispyynnöistä. Edelleen
keskustelussa todettiin hankejohtajien kuntavierailujen yhteydessä esitetystä
toiveesta nimetä sote -uudistuksen toteuttamista seuraava poliittinen
seurantaryhmä. Käydyn periaatekeskustelun johdosta yhtymähallitus antoi
tehtäväksi pyytää osallisilta täydennystä ohjausryhmään sekä tekemään
muutoksia jo tehtyihin esityksiin ohjausryhmän jäseneksi.
Edellä olevaan perustuen pyydämme Itä-Lapin, Meri-Lapin, Pohjois-Lapin ja
Tunturilapin seutukuntaa täydentämään tai täsmentämään tekemäänsä
esitystä ohjausryhmän jäseneksi ja varajäseniksi seuraavasti:
-

seutukunnat nimeävät ohjausryhmään kaksi jäsentä ja yhden yhteisen
varajäsenen (yhteensä 8 jäsentä ja 4 varajäsentä)
jäsenet ja varajäsenet tulee nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon
edustajista.

Ohjausryhmän
nimeäminen
tehdään
Kolpeneen
palvelukeskuksen
yhtymähallituksen kokouksessa 23.10.2020. Uusi esitys ohjausryhmän jäsenistä
ja varajäsenistä pyydetään toimittamaan perjantaihin 16.10.2020, klo 15.00
mennessä sähköpostitse osoitteilla: kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi ja
mauri.posio@kolpene.fi .
Erillisellä nimeämiskirjeellä pyydetään Lapin maakunnan sote -toimijoilta ja
sidosryhmiltä esityksiä poliittisen seurantaryhmän nimeämiseksi.
LIITE 11:

Nimeämispyyntö 1.10.2020

Ehdotus:

Johtotiimi täydentää 15.9. seutuhallituksen kokouksessa tekemäänsä esitystä
ja keskustelee seutukunnan yhteisen varajäsenen nimeämisestä
ohjausryhmään.

Päätös:
JT 7.10.2020 Johtotiimi päätti esittää kunnille, että seutukunnan yhteiseksi varajäseneksi
valitaan Keminmaan perusturvajohtaja Katja Raatikainen.
-----Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 23.10.2020
kokouksessa Lapin sote-rakenneuudistus -hankkeen ja tulevaisuuden sotekeskushankkeen yhteisen ohjausryhmän jäsenet.
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Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Seutuhallitus merkitsi asian tiedoksi saaneeksi.

Nro 5/2020

Kokouksessa kuultiin, että tänään iltapäivällä klo 13.00 Lapin sote-uudistuksen
vetäjät esittelevät Teams-yhteyden kautta: Miten hankkeet etenevät?
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69 §

Nro 5/2020

SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS
Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Seutuhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan seutuhallituksen
kokoukseen, koska seutupäällikkö oli estynyt osallistumasta kokoukseen.
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70 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

71 §

Nro 5/2020

Kehittämiskeskus/ Perustoiminnan toteutuma 31.10.2020, LIITE 7
Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio -seudun kehitykseen 10/2020, LIITE 8
Perämerenkaari Bothnian Arc ry:n kokousaikataulu v. 2021, LIITE 9
Kannanotto: Meri-Lapin kunnat pöyristyivät Outokummun YT-uutisesta
ja edellyttävät valtiolta nopeita toimenpiteitä, LIITE 10

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.
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SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT
Johtotiimin kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä
1/2021 keskiviikko 13.01.2021
2/2021 keskiviikko 10.02.2021
3/2021 keskiviikko 03.03.2021
4/2021 keskiviikko 07.04.2021
5/2021 keskiviikko 05.05.2021
6/2021 keskiviikko 02.06.2021

Kello
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Kokouspaikka
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus

Seutuhallituksen kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä
1/2021 torstai 28.01.2021
2/2021 torstai 25.03.2021
3/2021 torstai 20.05.2021

Kello
09.00
09.00
09.00

Kokouspaikka
Simon kunnanvirasto
Tervolan kunnanvirasto
Ylitornion kunnanvirasto

Yhdistyksen kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä

Kello

Kokouspaikka

Seutufoorumi
Kokous nro

Kello

Kokouspaikka

Päivämäärä

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Seutuhallituksen puheenjohtaja kertoi, että uusi Kemin kaupunginjohtaja Matti
Ruotsalainen aloittaa työt 11.1.2021. Hänet voi kutsua mukaan kokouksiin.

73 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.34 toivottaen: Oikein hyvää Joulua ja
Uutta Vuotta! Toivottavasti tästä koronasta selvitään.
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