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§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen sekä sähköisen kokouksen käytännöt
§ 2 Esityslistan hyväksyminen
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 4 Tilanneraportti
§ 5 Talousselvitys ja tiekartta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun
tukena
§ 6 Aikataulu koskien kuntien päätöstä lakisääteisen sosiaali- ja perusterveydenhuollon
järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämisestä
§ 7 Muita asioita
§ 8 Seuraava kokous
§ 9 Kokouksen päättäminen

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen sekä sähköisen kokouksen käytännöt
Ehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Puheenjohtaja käsittelee verkkokokoukseen liittyvät käytännöt.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30 ja totesi läsnäolijat.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Ehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Päätös: Maria Palm ja Håkan Knip valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 4 Tilanneraportti
Marina Kinnunen
Sairaanhoitopiirin johtaja raportoi ohjausryhmälle tilanteesta.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 5 Talousselvitys ja tiekartta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun tukena
Marina Kinnunen
Kunnanjohtajaryhmän kokouksessa 24.1.2020 suositeltiin, että sairaanhoitopiiri laatii tiekartan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluprosessin tueksi. Tiekartta sisältää valmisteluprosessin vaiheita, aikatauluja ja toimenpiteitä sen jälkeen, kun kunnat ovat päättäneet järjestämis- ja tuottamisvastuun siirrosta sekä toimenpiteitä tehtäväksi kuntayhtymän toiminnan
jo käynnistyttyä. Tiekartan on laatinut NHG (Nordic Healthcare Group).
Hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä päätti kokouksessaan 17.12.2019, että tulevan
hyvinvointikuntayhtymän taloudelliset edellytykset ja kustannuslaskelmat olisi selvitettävä.
Ohjausryhmä päätti tilata talousselvityksen Talent Vectialta.
Molemmat yllä mainitut selvitykset ovat valmistuneet ja käsitelty eri yhteyksissä, joissa kuntien ja sairaanhoitopiirin viranhaltijat ovat saaneet tutustua tuloksiin.
Kunnanjohtajaryhmä päätti kokouksessaan 5.5.2020, että molemmista selvitysraporteista

järjestetään kaksi esittelytilaisuutta. Sairaanhoitopiiri järjesti kuntien edustajille ja ohjausryhmän henkilöstöedustajille kaksi sisällöltään samanlaista tilaisuutta, 7.5.2020 (suomeksi) ja
12.5.2020 (ruotsiksi).
Suomen- ja ruotsinkielinen tiekartta on jo lähetetty ohjausryhmän jäsenille näitä webinaareja
varten, ja ne ovat myös ohjausryhmälle lähetettävän esityslistan liitteenä. Suomenkielinen
kooste talousselvityksestä lähetettiin osallistujille ennen 7.5. järjestettävää webinaaria.
Koko talousselvityksen ruotsinkielinen käännös lähetetään ohjausryhmän jäsenille ja kuntiin
niin pian kuin se on valmis. Talousselvityksestä on laadittu kooste, joka käännetään ruotsiksi
ennen 12.5. järjestettävää webinaaria ja 13.5. järjestettävää ohjausryhmän kokousta.
Ehdotus: Ehdotetaan, että ohjausryhmä
-

merkitsee tiedoksi, että NHG: n laatima tiekartta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluprosessista on valmis ja jaetaan kunnille

-

merkitsee tiedoksi, että Talent Vectian laatima selvitys Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän taloudellisista edellytyksistä on valmis. Koko raportti jaetaan
kunnille heti kun se on valmis.
Päätös:

-

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi, että NHG:n laatima tiekartta valmisteluprosessista on
valmis ja voidaan jakaa kunnille.

-

Talousselvityksen yhteenvedon sivulla 4 olevaa tekstiä tarkistetaan vielä (palveluiden turvaaminen ruotsiksi ja suomeksi). Ohjausryhmä päätti, että talousselvitys voidaan jakaa kunnille yllä mainituin muutoksin sitten, kun ruotsinkielinen käännös on
valmis.

§ 6 Aikataulu koskien kuntien päätöstä lakisääteisen sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämisestä
Marina Kinnunen Hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä päätti edellisessä, 1.4.2020 pitämässään kokouksessa, että kuntien on viimeistään 16.6.2020 tehtävä päätöksensä lakisääteisen sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun vapaaehtoisesta ja kokonaisvaltaisesta siirrosta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Ohjausryhmä päätti myös tarkastella
aikataulua kokouksessaan 13.5.
Hyvinvointialuetta valmisteleva kunnanjohtajaryhmä kokoontui 5.5. ja päätti ehdottaa ohjausryhmälle, että kuntien on tehtävä päätöksensä viimeistään 16.6.2020.
Jotkut kunnat ovat jo viime vuoden puolella hyväksyneet sosiaali- ja perusterveydenhuollon
siirtämisen ja niillä on 16.6.2020 saakka mahdollisuus tarkistaa päätöstään. Kuntien päätökset vahvistetaan ohjausryhmän kokouksessa 17.6.2020.
Kun kunnat siirtävät sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuunsa kuntalain mukaisesti, syntyy rajapintoja sekä kuntiin jääviin toimintoihin että hyvinvointialueen kuntayhtymälle siirtyviin toimintoihin. Keskeisimmät yhteiset rajapinnat ja tehtävät löytyvät oppilas- ja opiskelijahuollosta, työllistymistä edistävistä palveluista sekä kotouttamis- ja maahanmuuttajapalveluista. Olennainen osa näiden palvelumuotojen ja palveluiden

järjestämisvastuusta jää kuntiin. Näiden niin sanottujen rajapintapalveluiden järjestämisvastuun selvittämisestä on päätettävä hyvinvointialueen valmisteluprosessin varhaisessa vaiheessa.
Ehdotus: Hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä toteaa, että
-

kunnat päättävät viimeistään 16.6.2020 sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja
tuottamisvastuun vapaaehtoisesta ja kokonaisvaltaisesta siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle

-

hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontuu 17.6.2020 toteamaan kuntien
16.6.2020 mennessä asiasta tekemät päätökset ja linjaamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun jatkoaskeleet

-

hyvinvointialueen valmistelun selvitysraportit huomioidaan valmisteluprosessia jatkettaessa.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi yksimielisesti, että
-

kunnat, jotka viimeistään 16.6.2020 ovat päättäneet sosiaali- ja perusterveydenhuollon
järjestämis- ja tuottamisvastuun vapaaehtoisesta ja kokonaisvaltaisesta siirtämisestä
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle, osallistuvat 16.6.2020 jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelutyöhön

-

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontuu 17.6.2020 toteamaan kuntien 16.6.2020 mennessä asiasta tekemät päätökset ja linjaamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun jatkoaskeleet

-

hyvinvointialueen valmistelun selvitysraportit huomioidaan valmisteluprosessia jatkettaessa

-

kunnat, jotka päättävät 16.6.2020 jälkeen ja vuoden 2020 aikana sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun vapaaehtoisesta ja kokonaisvaltaisesta siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle, osallistuvat valmistelutyöhön
1.1.2021 lähtien.

§ 7 Muita asioita
Päätös: Ei muita asioita.
§ 8 Seuraava kokous
Ehdotus: keskiviikkona 17.6.2020 klo 16.30
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 9 Kokouksen päättäminen
Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

