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Toimielin: 

 

SOTE, Poliittinen ohjausryhmä 

Aika: 15.4.2016 klo 14.03 – 16.05 

Paikka: Vaasan kaupungin valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

Läsnäolijat: 
 

Erillisen listan mukaan   

Esittelijät: 
 

Göran Honga § 2 
Gun Kapténs § 3 

 - 

Puheenjohtaja:  

Hans Frantz 

  

Sihteeri: 
 

 

Päivi Berg 

  

Pykälät: 1-6   

Pöytäkirjan tar-
kastajat: 

 

Ulf Stenman                                          Håkan Knip 

  

 

LÄSNÄOLIJAT 

Poliittinen edustus 

kunta varsinainen jäsen  läsnä varajäsen läsnä 

Isokyrö  kunta ei osal-

listu 

-  -  

Kaskinen Kari Häggblom x Carl-Gustav Mangs  

Korsnäs Sven-Erik Bernas x Katrina Holmqvist  

Kristiinankaupunki Åsa Blomstedt x Patric Stagnäs  

Kruunupyy Liane Byggmästar x Bengt-Johan Skullbacka  

Laihia Asko Salminen - Tapio Nyysti x 

Luoto Ulf Stenman x Bernhard Bredbacka  

Maalahti Håkan Knip x   

Mustasaari Michael Luther x   

Närpiö Mikaela Björklund - Olav Sjögård x 

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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Valmisteleva työryhmä (kuntajohtajat) 

kunta kunnanjohtaja läsnä varajäsen/sijainen läsnä 

Isokyrö  kunta ei osallistu -  -  

Kaskinen Marlene Svens x   

Korsnäs Christina Båssar x   

Kristiinankaupunki Riitta El-Nemr -   

Kruunupyy Malin Brännkärr x   

Laihia Juha Rikala x   

Luoto Gun Kapténs  x   

Maalahti Mats Brandt - Hasse Stagnäs x 

Mustasaari Rurik Ahlberg x   

Närpiö Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Pietarsaari sij. Anne Ekstrand - (Kristina Stenman aloittaa 5/16)  

Uusikaarlepyy Gösta Willman x   

Vaasa Tomas Häyry x  

 

 

Vöyri Mikko Ollikainen x   

 

Asiantuntijaryhmä  

yhteistoiminta-alue virkamiesedustaja läsnä 

Vaasa-Laihia Jukka Kentala x 

Mustasaari-Vöyri  Alice Backström - 

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

Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto Pia Vähäkangas x 

Vaasan sairaanhoitopiiri Göran Honga x 

 

Pääsopijajärjestöjen edustus 

pääsopijajärjestö luottamusmiesedustaja läsnä varajäsen läsnä 

JUKO: Talentia Tuija Kivioja x   

JUKO: Lääkäriliitto Riia Rauhala -   

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 

Päivi Berg, sihteeri, Vaasan kaupunki  

Tero Mäki, Pohjanmaan pelastuslaitos   

Pia Wik, varasihteeri, Vaasan sairaanhoitopiiri  
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Toimielin: SOTE, Poliittinen ohjausryhmä 

Aika: 15.4.2016 klo 14.03 – 16.05 

Paikka: 

 

Vaasan kaupungin valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

ASIALUETTELO 

 

Pykälä Asia  

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjan tarkastajien valinta sekä edel-

lisen pöytäkirjan allekirjoittaminen 

2. Sote-uudistuksen valmistelun valtakunnallinen nykytilanne 

- Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga 

3. Kuntien kanta vaihtoehtoihin aiesopimus, kuntayhtymä tai yhdistelmä sekä valmistelu-

ryhmän esitys jatkotoimenpiteistä 

- Valmisteluryhmän puheenjohtaja Gun Kapténs,  

4. Poliittisen ohjausryhmän päätös jatkotyöskentelystä 

5. Muut mahdolliset asiat 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
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PÖYTÄKIRJAN ASIASIVU 

 

§ 1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjan tarkastajien valinta sekä edelli-

sen muistion allekirjoittaminen  

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulf Stenman ja Håkan Knip.  

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kokouksessa. 

 

 
§ 2 Sote-uudistuksen valmistelun valtakunnallinen nykytilanne 

Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga kertoi sote-valmistelun valtakunnallisesta tilan-

teesta.  

Aihepiiristä käytiin keskustelua. Tämän hetken tilanteessa puhuttaa mm. yhtiöittämis-

velvoite, omaisuudenhallinta ns. suppean mallin mukaan, rahoituskysymykset, vero-

tusoikeus, valinnanvapaus, avoimet markkinat, päivystävien sairaaloiden käsite ja lu-

kumäärä sekä pelastustoimen jakaantuminen viiteen alueeseen.  

Hongan esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.  

Päätös:  Valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelun tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.  

 

§ 3 Kuntien kanta vaihtoehtoihin aiesopimus, kuntayhtymä tai yhdistelmä sekä valmistelu-

ryhmän esitys jatkotoimenpiteistä 

Valmisteluryhmän puheenjohtaja, kunnanjohtaja Gun Kapténs selvitti poliittisen ohja-

usryhmän 3/2016 kokouksessa valmisteluryhmälle antaman toimeksiannon mukaisesti 

kuntien valintaa vaihtoehdoista 1.aiesopimus, 2. kuntayhtymä tai näiden yhdistelmä 

sekä valmisteluryhmän esityksen jatkotyöskentelyn pohjalle.  

 

Kuntajohtajien ryhmä totesi kokouksessaan 8.4.2016, että hallitus on neuvotteluiden ja 

reformiministerityöryhmän valmistelutyön perusteella sopinut sosiaali- ja terveyspalve-

lu-uudistuksen tarkemmista suuntaviivoista. Suuntaviivojen perusteella aiesopimus tai 

uusi sairaanhoito-organisaatio eivät ole enää ajankohtaisia Pohjanmaalla.  

Poliittiselle ohjausryhmälle oli toimitettu kokouskutsun ja esityslistan yhteydessä val-

misteluryhmän muistio 8.4.2016 jossa esitys jatkolinjauksista (§ 17, kohdat a-g).  

 
 Valmistelutyön jatkolinjauksista käytiin yleiskeskustelua ja esityksiin tehtiin joitakin tar-

kennuksia.  
 
Päätös: Valmisteluryhmän esitys merkittiin tiedoksi. Poliittisen ohjausryhmän päätökset esityk-

sen pohjalta kirjataan pykälään 4.  
 

§ 4 Poliittisen ohjausryhmän päätös jatkotyöskentelystä 
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Poliittinen ohjausryhmä päätti valmisteluryhmän esityksen ja käydyn keskustelun poh-

jalta seuraavaa:  

a) Kunnat ovat yhtä mieltä siitä, että toimenpiteet sosiaali- ja terveyden-
huoltoalueen perustamiseksi käynnistetään optimaalisen palvelura-
kenteen saavuttamiseksi. Alue kattaa nykyisen maakunnan alueen.  
 

b) Kunnat antavat sairaanhoitopiirin tehtäväksi välittömästi päivittää 
NHG:n tekemän raportin maakunnan nykytilannetta vastaavaksi. Jär-
jestämissuunnitelmaa hyödynnetään raportin päivityksessä. Raporttia 
laajennetaan niin, että se sisältää suunnitelman tulevasta palvelura-
kenteesta. Laaditaan kunta- ja alueanalyysit ja lisäksi asetetaan alu-
eelliset asiantuntijaryhmät, joissa on henkilöstön edustajia. Meneil-
lään olevat tehostamistoimet otetaan huomioon.  Lyhyen ja pitkän 
tähtäimen toimenpide-ehdotukset. 

 
Kiinnitetään huomiota raportin mittareihin. Operoidaan samanlaisilla 
ja vertailukelpoisilla tilastotiedoilla koko alueella. 

 
c) VKS:n pysyminen laajan päivystyksen sairaalana on integroidun hoi-

torakenteen lähtökohtana. 
 

d) Selvitystyöhön pitää sisältyä uuden alueen alustava organisatorinen 
valmistelutyö siten, että siinä tehdään ehdotus sekä organisointivas-
tuussa olevan toimielimen että tuotantoyksikön/-yksiköiden raken-
teesta sekä prosessikuvaus siirtymisestä uuteen organisaatioon si-
sältäen luonnokset tarpeellisista sopimuksista. Selvitystyötä varten 
asetetaan ohjausryhmä, joka koostuu nykyisestä poliittisesta ohjaus-
ryhmästä. Työtä tukevat kunnanjohtajat ja aiemmin asetettu asiantun-
tijaryhmä.  
 

e) Pohjanmaan liitto valmistelee maakuntauudistuksen muilta osin. 
 

f) Selvitystyö tehdään 1.5.–31.8.2016, jonka jälkeen aikaansaannos ja 
sopimus voidaan käsitellä. 

 
Väliraportit tuodaan kuukausittain ohjausryhmän kokoukseen. 
 

g) Sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo kutsutaan käymään oh-
jausryhmässä mahdollisimman nopealla aikataululla. 
 

5. Muut mahdolliset asiat 

Kårkulla on kontaktoinut puheenjohtajaa ja toivonut, että he pääsevät vierailemaan po-

liittiisessa ohajusryhmässä.   

Ohjausryhmä päätti, että kutsutaan ohjausryhmän kokoukseen vierailemaan sekä Kår-

kullan että Eskoon edustajat. 

Työryhmälle toimitetaan aikaisempi NHG-raportti. 
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6. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 20.05.2016 klo 14 alkaen  Vaasan hallintotalon 

valtuustosalissa.  

LIITTEET  

Göran Hongan esitys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


