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Toimielin: 

 

SOTE, Poliittinen ohjausryhmä  

 

Aika: 25.01.2016 klo 14.00 – 16.00 

Paikka: Vaasan kaupungin valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

Läsnäolijat: 
 

Erillisen listan mukaan   

Esittelijät: 
 

Jukka Kentala § 4 
Göran Honga § 4 
Olav Jern § 5 

  

Puheenjohtaja: § 1 Jukka Kentala 
§§ 2-9 Hans Frantz  

  

Sihteeri: 
 

Päivi Berg   

Pykälät: 
 

1-9   

Pöytäkirjan 
tarkastajat: 

Kari Häggblom                           Sven-Erik Bernas   

 

LÄSNÄOLIJAT 

Poliittinen edustus 

kunta varsinainen jäsen  läsnä varajäsen läsnä 

Isokyrö  kunta ei osallistu kunta ei aseta edustajaa - kunta ei aseta edustajaa  

Kaskinen Kari Häggblom x Carl-Gustav Mangs  

Kristiinankaupunki Åsa Blomstedt x Patric Stagnäs  

Korsnäs Sven-Erik Bernas x Katrina Holmqvist  

Kruunupyy Liane Byggmästar x Bengt-Johan Skullbacka  

Laihia Asko Salminen x Tapio Nyysti  

Luoto Ulf Stenman x Bernhard Bredbacka  

Maalahti Håkan Knip x   

Mustasaari Michael Luther x   

Närpiö Mikaela Björklund x Olav Sjögård  

Pedersöre Henrik Sandberg x   

Pietarsaari Marcus Suojoki x   

Uusikaarlepyy Maria Palm x   

Vaasa Hans Frantz x Barbro Kloo  

Vaasa Marjatta Kiviranta x Oili Airaksinen-Rajala  

Vaasa Raija Kujanpää x Anne-Marie Viinamäki  

Vöyri Stig Svens x Gunilla Jusslin  
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Kunnan virkamiesedustus  

kunta kunnanjohtaja läsnä varajäsen läsnä 

Isokyrö kunta ei osallistu Eino Toivola -   

Kaskinen Marlene Svens x   

Kristiinankaupunki Riitta El-Nemr -   

Korsnäs Christina Båssar x   

Kruunupyy määräaik. Inger  Bjon x   

Laihia Juha Rikala x   

Luoto Gun Kapténs x   

Maalahti Mats Brandt x   

Mustasaari Rurik Ahlberg x   

Närpiö Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Pietarsaari sij. Anne Ekstrand x   

Uusikaarlepyy Gösta Willman x   

Vaasa Tomas Häyry x   

Vöyri Mikko Ollikainen x   

 

25.1.2016 kokoukseen kutsutut yhteistoiminta-alueiden edustajat 

yhteistoiminta-alue virkamiesedustaja läsnä 

Vaasa-Laihia Jukka Kentala x 

Mustasaari-Vöyri Mikael Gädda x 

Maalahti-Korsnäs-Kristiinankaupunki-Närpiö-Kaskinen Jarkko Pirttiperä x 

Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto Pia Vähäkangas x 

Vaasan sairaanhoitopiiri Göran Honga x 

sihteeri  Päivi Berg (Vaasa) x 

varasihteeri Pia Wik (VSHP) x 

 

Pääsopijajärjestöjen edustus 

pääsopijajärjestö luottamusmiesedustaja läsnä varajäsen läsnä 

JUKO: Talentia Tuija Kivioja x   

JUKO: Lääkäriliitto Riia Rauhala x   

KoHo Ry: Tehy ry Kim Berg x Kim Yli-Pelkola  

Koho Ry: Super Marja Isomöttönen x Mari-Louis Holmbäck  

Kunta-alan unioni: JYTY Yngve Storsved x Seija Paakkinen  

Kunta-alan unioni: JHL Aira Helala x Maria Holmstedt-Lehtinen  

 

Kutsutut asiantuntijaedustajat / muut läsnäolevat asiantuntijat 

Olav Jern, Maakuntaliitto  

Tero Mäki, Pohjanmaan pelastuslaitos   
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PÖYTÄKIRJA/ SOTE Poliittinen ohjausryhmä 25.1.2016 

§ 1 Kokouksen avaus, toimialajohtaja Jukka Kentala  

Jukka Kentala toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen sekä keskustelun 

puheenjohtajan valinnasta. 

§ 2 Poliittisen ohjausryhmän järjestäytyminen 

Poliittisen johtoryhmän järjestäytymisestä käytiin keskustelua. Hans Franzia ehdotettiin 

 ja kannatettiin puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi esitettiin ja kannatettiin Mikaela 

 Björklund, Michael Luther ja Raija Kujanpää. 

Hans Frantz kiitti puheenjohtajavalinnan jälkeen luottamuksesta ja ryhtyi johtamaan 

puhetta.  

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat.  Läsnäolijoita todettaessa todettiin, että Isonkyrön 

kunta on ilmoittanut kunnanhallituksensa 18.1.2016 § 10 päätöksellä, ettei se osallistu 

Pohjanmaan sote-alueen valmisteltuun. 

Asioiden käsittelyjärjestyksestä sovittiin, että esityslistan mukainen § 3 käsitellään §§ 

4-5 käsittelyn jälkeen. 

Päätös:  Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Hans Frantz (Vaasa). 

 I varapuheenjohtajaksi valittiin Mikaela Björklund (Närpiö). 

II varapuheenjohtajaksi valittiin Michael Luther (Mustasaari). 

III varapuheenjohtajaksi valittiin Raija Kujanpää (Vaasa).  

Poliittisen ohjausryhmän sihteeriksi nimettiin Päivi Berg (Vaasan kaupunki) ja  

varasihteeriksi Pia Wik (Vaasan sairaanhoitopiiri).  

Päätettiin, että pöytäkirjalle valitaan kaksi tarkistajaa kunnan nimeämistä poliittisista 

edustajista kuntakohtaisen suomenkielisen aakkosjärjestyksen mukaan.  

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Häggblom (Kaskinen) ja Sven-Erik Bernas 

(Korsnäs).  

Merkittiin tiedoksi, että Isokyrö on ilmoittanut, ettei se osallistu Pohjanmaan sote-

alueen valmisteluun. 

§ 3 Poliittisen johtoryhmän tehtävien läpikäynti sekä alustavasta aikataulusta sopiminen 

 Pykälien 4 ja 5 esitysten jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun alueellisen 

organisaatio- ja palvelurakennemuutoksen valmistelun jatkamisesta. 

 Keskustelussa todettiin, että alueella on jatkettava nopeasti uuden sote-organisaation 

valmistelua mm. taloudellisin syin perusteltuna.  

Eteneminen palvelukuvausten ja työryhmien kautta on hidas vaihtoehto, jolloin on 

järkevä valita toimintalinjaksi uuden kuntayhtymän perussopimuksen laadinta ja vasta 

tämän jälkeen työryhmätyöskentely eri yksityiskohtien ratkaisemiseksi. Osin 
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keskusteluissa tuotiin esille vastakkainen näkemys valmistelun lähtemistä työryhmien 

kautta perussopimuksen valmisteluun edeten.  

Todettiin myös, että maakuntahallinnon /itsehallintoalueen valmistelua on seurattava ja 

tehtävä rinnalla, mutta starttivaiheessa poliittinen ohjausryhmä työryhmineen keskittyy 

sote-valmisteluun.  

 Keskustelussa tuotiin esille Tropiclandiassa 21.12.2015 Maakuntaliiton kokoon 

kutsumassa kokouksessa sovituista linjauksista sote-valmistelun jatkosta alueella. 

Tuolloin kunnanjohtajien päätöksellä on sovittu, että poliittiselle ohjausryhmälle 

valmistelusta vastaa jatkossa alueen kunnan/kaupunginjohtajista muodostuva 

työryhmä. Ns. Kentala-ryhmä entisessä muodossaan lakkaa. 

Kunnan/kaupunginjohtajien työryhmän ns. työrukkasena tarvitaan pienimuotoisempi 

valmisteleva ryhmä, johon Tropiclandian kokouksessa oli esitetty kuuluvaksi Jukka 

Kentala, Göran Honga sekä Alice Backström sekä mahdollisesti yhteistoiminta-alueen 

edustajat sekä pohjoiselta että eteläiseltä alueelta.  

Päätös: Poliittisen ohjausryhmän tulee kokoontua aiempaa tiiviimmin.  

Poliittisella ohjausryhmälle valmisteluvastuussa on kunnanjohtajien ryhmä. 

Kunnanjohtajien ryhmän kokoonkutsujaksi valittiin Gun Kapténs. Ryhmä kokoontuu 

nopealla aikataululla ja päättää tuolloin mm. ns. pienemmästä valmisteluryhmästä 

(”työrukkanen, arbetshandske”).  

Poliittinen ohjausryhmä antoi työryhmälle toimeksiannon valmistella 

perussopimusluonnos uudesta sote-kuntayhtymästä nopealla aikataululla. 

 
§ 4 Katsaus uudistuksen valmistelutilanteeseen sosiaali- ja terveydenhuollon osalta  

(Honga ja Kentala) 

 Göran Honga alusti keskustelua kertomalla valtakunnallisesta sote-valmistelun 

tilanteesta.  

Esitetty rakenneratkaisu, jossa itsehallintoalueita olisi 18, näistä 15 järjestäisi 

itsenäisesti sote-palvelut ja 3 yhteistoiminnassa toisen alueen kanssa sekä laajan 

päivystyksen sairaala jäisi 12 alueelle, on haasteellinen. Sote-uudistuksessa myös 

mm. rahoitusratkaisut edelleen kesken.  

Laajan päivystyksen sairaalat ollaan nykyisen poliittisen valmistelun mukaan 

nimeämässä terveydenhuoltolakiin osana sosiaali- ja terveyspalveluiden 

budjettiratkaisuja jo ennen soten kokonaisuudistusta; tästä lausuntokierros kesällä 

2016 ja lakimuutos tulossa voimaan vuoden 2017 alusta. Alueella on tästäkin syystä 

aihetta jatkaa yhtenäistä integroitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelua mm. 

laajan päivystävän sairaalan statuksen turvaamiseksi.  

 Jukka Kentalan esitys jaettiin kokouksessa sekä liitetään pöytäkirjaan (liite 1).  
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Keskeistä esityksessä oli ns.Kentala-ryhmän joulukuussa 2014 esittämät linjaukset 
alueellisessa sote-valmistelussa. Ko. linjaukset olivat myös kuntajakoselvityksessä  
sote-alatyöryhmän esitys jatkotyön pohjaksi. Poliittiselta ohjausryhmältä haluttiin 
kannanottoa:  
 

• Ovatko aiemmin sovitut linjaukset voimassa? 
• Onko aikataulun osalta tahtotila edetä siten, että ehdotus uuden Pohjanmaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseksi osalta olisi 
jäsenkuntien valtuustoissa käsittelyssä jo kevään aikana? 

• Perussopimuksen hyväksymisen jälkeen vasta alatyöryhmien perustaminen ja 
työskentely sekä valmistelun eteneminen mahdollisen itsehallintoalueen osalta? 

 
Kentala korosti myös, että itsehallintoalueen rakentamista sote-uudistuksen ohella ei 
voida unohtaa. Tämän kokonaisuuden valmistelu tulisi kuitenkin resursoida erikseen ja 
valmistelu aloittaa sote-integraatiosta nopealla aikataululla.  

 
Päätös: Pykälien 3 ja 4 läpikäyntien jälkeen keskustelu ja päätökset käydään pykälässä 2. 
 

§ 5  Katsaus uudistuksen valmistelutilanteeseen maakuntahallinnon osalta (Jern) 

Olav Jern esitti maakuntahallinnon uudistuksen tilannetta ministeri Lauri Tarasteen 

esityksen 13.1.2016 pohjalta. Esitys liitteenä (liite 2-4). 

Esityksessä korostettiin, että tavoitteena on uusi maakuntahallinto, joka täyttää 

perustuslaissa määritetyt itsehallinnon periaatteet. Valmisteluvaiheessa määritellään 

tehtäväjakoa valtion, maakunnan ja kuntien välillä. Maakuntahallinnon valmistelussa 

tärkeitä kumppaneita ovat mm. Ely-keskukset. 

Esityksessä tutustuttiin myös valtiovarainministeriön koostamaan materiaalin 

ministeriöiden keskeisistä ehdotuksista tehtäväsiirroissa maakuntahallinnolle. 

Keskeisenä korostui, että alueella on tärkeä varmistaa Pohjanmaalle täyden palvelun 

osuus jaetuista tehtävissä.  

Päätös: Puheenjohtaja toteaa, että esitykset nykytilanteesta kohdissa § 3 ja § 4 merkitään 

tiedoksi.  

§ 6 Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen 

askelmerkeiksi 

Todettiin, että lausunnot kunnissa ja organisaatioissa ovat ajankohtaisia. Joissakin 

organisaatioissa päätökset lausunnoista on jo tehty. Alueen lausunnoissa korostuu 

mm. kuuluminen Pohjanmaan alueeseen, sote-palveluiden säilyminen itsehallinto-

alueella ja laajan päivystyksen sairaalan statuksen turvaaminen. Erityisesti isojen 

kaupunkien lausunnoissa on linjauksia kuntien ja maakuntien tehtäväjakoon liittyen. 

Päätös: Todettiin tilanne tiedoksi. 
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§ 7 Muut mahdolliset asiat 

 Muita asioita ei ollut. 

§ 8 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 9.3.2016 klo 14 alkaen, Vaasan Hallintotalo, 

Vaasanpuistikko 10, valtuustosali. 

§ 9 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Hans Frantz    Päivi Berg 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

Kari Häggblom   Sven-Erik Bernas 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 

LIITTEET 

 Jukka Kentalan esitys:     

Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen nykyisen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien 

alueella  

 Olav Jernin esitys:  

Liite 2 Lauri Tarasti 13.1.2016, yhteenveto 

Liite 3 Lauri Tarasti esitys 13.1.2016 

Liite 4 Yhteenveto ministeriöiden esitykset tehtäväsiirroiksi 

 


