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Toimielin: 

 
SOTE, Poliittinen ohjausryhmä 

Aika: 28.6.2016 klo 14.05 – 16.55 

Paikka: Vaasan kaupungin valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

Läsnäolijat: 
 

Erillisen listan mukaan   

Esittelijät: 
 

§ 3 Olav Jern 

§ 4 Göran Honga 

§ 5 Kenneth Sandström ja Riikka-Leena Leskelä 

§ 6 Göran Honga ja Jukka Kentala 

  

Puheenjohtaja:  

Hans Frantz 

  

Sihteeri: 
 

 

Päivi Berg 

  

Pykälät: 1-9   

Pöytäkirjan  
tarkastajat: 

 
 

Marcus Suojoki                   Marjatta Kiviranta § 1-6        Raija Kujanpää  § 7-9 

LÄSNÄOLIJAT 

Poliittinen edustus 

kunta varsinainen jäsen  läsnä varajäsen läsnä 

Isokyrö  kunta ei osallistu -  -  

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 x Tapio Nyysti  

Luoto Ulf Stenman - Bernhard Bredbacka - 

Maalahti Håkan Knip x   

Mustasaari Michael Luther x Carola Lithén  

Närpiö Mikaela Björklund x Olav Sjögård  

Pedersöre Henrik Sandberg x   

Pietarsaari Marcus Suojoki x Mona Vikström  

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 -   

Korsnäs Christina Båssar x   

Kristiinankaupunki Riitta El-Nemr -   

Kruunupyy Malin Brännkärr x   

Laihia Juha Rikala -   

Luoto Gun Kapténs  -   

Maalahti Mats Brandt - Hasse Stagnäs - 

Mustasaari Rurik Ahlberg x   

Närpiö Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Pietarsaari Kristina Stenman x   

Uusikaarlepyy Gösta Willman x   

Vaasa Tomas Häyry -  

 

 

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 x   

KoHo Ry: Tehy ry Kim Berg - 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 

Olav Jern, maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto Kenneth Sandström, seniori asiantuntija, NHG 

Pia Wik, varasihteeri, Vaasan sairaanhoitopiiri Riikka-Leena Leskelä, projektipäällikkö, NHG 

Päivi Berg, sihteeri, Vaasan kaupunki  
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Toimielin: SOTE, Poliittinen ohjausryhmä 

Aika: 28.6.2016 klo 14.05- 16.55 

Paikka: 

 

Vaasan kaupungin valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

ASIALUETTELO 

 

Pykälä Asia  

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjan tarkastajien valinta  

2. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen 

3. Maakuntauudistuksen valmistelun koordinointi 

- Maakuntajohtaja Olav Jern 

4. Alueellista sote-valmistelua johtavan muutosjohtajan palkkaamisen valmistelutilanne 

- Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga 

5. NHG:n tekemän nykytila-analyysin tulokset 

- NHG, seniori asiantuntija Kenneth Sandström ja projektipäällikkö Riikka-Leena Les-

kelä 

6. Sote-uudistuksen valmistelun valtakunnallinen nykytilanne ja sosiaali- ja terveydenhuol-

lon rakenneuudistuksen organisointi Pohjanmaalla 

- Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga 

- Toimialajohtaja Jukka Kentala 

7. Maakuntauudistuksen valmistelun koordinointi 

- Maakuntajohtaja Olav Jern 

8. Sote-valmistelumateriaali 

9. Muut asiat 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
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PÖYTÄKIRJAN ASIASIVU 

 

§ 1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjan tarkastajien valinta  

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marcus Suojoki ja Marjatta Kiviran-

ta klo 16 saakka § 1-6 sekä Raija Kujanpää § 7-9. 

 
§ 2 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen  

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.  

 
§ 3 Maakuntauudistuksen valmistelun koordinointi 

Maakuntajohtaja Olav Jern kertoi ajankohtaisesta tilanteesta. Valtiovallan taholta on 

saatu uutta ohjeistusta ja päätöksiä maakunta-uudistuksesta ja siihen linkittyvästä so-

te-uudistuksesta. Valmistelu on raamitettu ja aikataulutettu eri vaiheisiin:  

1. esivalmistelu, voimassa 1.7.2017 saakka.  

2. maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto, 1.7.2017 -1.3.2018  

3. maakunnan käynnistysvaihe 1.3.2018 – 31.12.2018 

4. uusi maakunta toiminnassa, ensimmäinen varsinainen toimikausi 1.1.2019 alkaen 

 

Väliaikaishallinto valmistelee myös tulevat maakuntahallinnon vaalit, joissa maakunta 

muodostaa yhden vaalipiirin. 

Pohjanmaan liiton maakuntahallinnon uudistuksen valmisteluryhmiä ovat viiteryhmä, 

työvaliokunta ja sihteeristö. Jatkossa asetetaan eri osa-alueita varten teemaryhmiä. 

Toimintasuunnitelmat muutoksen läpiviemiseksi on laadittu. Valmistelussa tehdään 

tiivistä yhteistyötä sote-valmistelun kanssa kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi.  Jo-

kaisessa maakunnassa on myös ns. sote-uudistuksen ohjausryhmä.  

Maakuntahallitus on nimennyt muutosjohtajaksi Pohjanmaan liiton aluekehitysjohtaja 

Varpu Rajaniemen määräajalle 1.7.2016 - 30.6.2017. Vs. aluekehitysjohtajana toimii 

kyseisen ajan Niklas Ulfvens.  

Myös sote-valmistelussa tarvitaan muutosjohtaja. Pohjanmaan liiton maakuntahallin-

non uudistuksen sihteeristön edellisviikon kokouksessa oli nähty tarkoituksenmukai-

simpana, että Pohjanmaan liitto toimisi molempien muutosjohtajien työnantajana.  

Alustuksen jälkeen käytiin keskustelua. Todettiin, että maakuntahallinnon valmistelu-

ryhmissä on myös henkilöstön edustus.  

Päätös: Merkittiin maakuntajohtajan selonteko tiedoksi. Sote-muutosjohtajan valintaan liittyvä 
keskustelu käydään ja päätös merkitään § 4. 
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§ 4 Alueellista sote-valmistelua johtavan muutosjohtajan palkkaamisen valmistelutilanne 

Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga esitti valmisteluryhmän puheenjohtajan pois-

sa ollessa kuntajohtajaryhmän esityksen muutosjohtajan palkkaamiseksi. 

Muutosjohtajan palkkaamista on käsitelty sairaanhoitopiirin hallituksessa aiemman 

päätöksen pohjalta siten, että muutosjohtaja palkattaisiin sairaanhoitopiiriin avoimen 

hakumenettelyn kautta. Tätä ei enää kunnanjohtajaryhmässä nykytilanteessa pidetä 

parhaimpana ratkaisuna, vaan selkeintä olisi keskittää muutosjohtaminen Pohjan-

maan liittoon. Tätä puoltaa myös se, että ainoa taho, jolla on valtioneuvoston ja mi-

nisteriöiden muodollinen mandaatti valmistella maakunta- ja sote-uudistusta, on 

maakuntahallitus.  

Kunnanjohtajaryhmä esittää poliittiselle ryhmälle, että muutosjohtaja palkattaisiin 

Pohjanmaan liittoon eikä sairaanhoitopiiriin. Lisäksi esitetään myös, että valinnassa 

voitaisiin käyttää kutsumenettelyä eikä avointa hakua, mikä on hidas prosessi. Suo-

rahaku/suoravalinta periaate voitaisiin toteuttaa maakunnan muutosjohtajavalinnan 

tapaan.  

Keskustelussa todettiin yksimielisesti, että valmistelussa on edettävä ripeästi. Kes-

kusteltiin rekrytoivan ryhmän kokoonpanosta ja valmisteluorganisaatiosta.   

Hongan mukaan sote-muutosjohtajan tehtäväkuva on valmistella sote-asioiden siir-

tyminen osaksi maakuntahallintoa. Sote-muutosjohtaja tekee yhteistyötä mm. poliitti-

sen ohjausryhmän, valisteluryhmän, kuntien, kuntayhtymien, virkamiesten ja poliitik-

kojen sekä eri organisaatioiden kanssa valmistellessaan sote-kokonaisuutta osaksi 

maakuntahallintoa. Valittu henkilö ei ole automaattisesti sote-johtaja uudessa maa-

kuntahallinnossa, vaan sote-muutosjohtajan virkatehtävä on määräaikainen. Kelpoi-

suusvaatimuksia tehtävään olisivat alustavasti riittävä johtamiskokemus, kokemus 

hallinnollisista tehtävistä, korkeakoulututkinto, vähintään hyvä molempien kotimaisten 

kielten hallinta sekä sosiaali- ja terveystoimen substanssin tunteminen. 

Kuntajohtajaryhmässä oli käsitelty alustavasti myös kärkihankkeita. Mikäli aluetta 

kiinnostavat kaksi kärkihanketta toteutuisivat, toimisivat hankkeiden muutosagentit 

valittavan sote-muutosjohtajan tukena isoa sotekokonaisuutta valmisteltaessa. Kärki-

hankkeista tarkemmin  § 8. 

Keskustelussa todettiin, että sote-muutosjohtaja tullaan palkkaamaan maakuntahal-

lintoon. Hans-Erik Lindgvist esitti, maakuntajohtaja Jernin tukena virkavaalin valmis-

telussa maakuntahallitukselle toimii ryhmä, joka koostuu sekä virkamiehistä että luot-

tamusmiehistä (3+3 henkilöä). Esitystä kannatettiin. Luottamushenkilöistä esitettiin 

alueellisten ryhmien puheenjohtajia Karl-Gustav Mangs, Henrik Sandberg ja Hans 

Frantz. Kuntajohtajaryhmän esitys virkamiesvalmistelijoista oli Gun Kapténs, Göran 

Honga ja Jukka Kentala.  
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Maakuntajohtaja Olav Jern totesi, että maakuntahallituksella on ylimääräinen kokous 

1.8.2016. Sote-muutosjohtajan virkamääräysasia on mahdollista käsitellä ko. kokouk-

sessa. Maakuntahallinto kokoontuu myös 5.9.2016.  

 

Päätös:  Sote-muutosjohtaja palkataan maakuntahallintoon. Sote-muutosjohtajan rekrtyoinnis-

sa  maakuntajohtajan tukena mm. haastatteluissa toimii Karl-Gustav Mangs, Henrik 

Sandberg, Hans Frantz, Gun Kapténs, Göran Honga ja Jukka Kentala. Valinta voi-

daan toteuttaa myös kutsumenettelynä/suoravalintana. Valinnan suorittaa maakunta-

hallitus.  

§ 5 NHG:n tekemän nykytila-analyysin tulokset 

NHG:n seniori asiantuntija Kenneth Sandström ja projektipäällikkö Riikka-Leena Les-

kelä esittelivät raportin nykytila-analyysin tuloksista vuoden 2015 talous- ja toiminta-

tiedoilla.  

Keskeisiä huomioita analyysissa on  

 

Järjestäjän näkökulmasta: 

1. Budjettivastuusta huolehtiminen rahoitusmallin muuttuessa 

2. Tiedolla johtamisen varmistaminen ja kehittäminen 

3. Toimivien hoito- ja palveluketjujen varmistaminen 

 

Tuottajan näkökulmasta: 

1. Toiminnan yhtiöittäminen 

2. Kilpailun avautuminen ja siihen varautuminen 

 

Etukäteen poliittiselle ohjausryhmälle oli toimitettu asiantuntijaryhmän 27.6.2016 päi-

väämä yhteenveto NHG-raportista. Todettiin, että analyysiluvuissa on tapahtunut jon-

kin verran muutoksia päivitettyyn esitysversioon verrattuna. Yhteenvetona voidaan 

todeta, että alueella ja kunnissa tulee olemaan isoja ja erilaisia haasteita toiminnan 

sopeuttamisessa uuden lainsäädännön ja rahoituksen mukaiseksi. 

 

NHG:n raporttii toimitetaan osallistujille heti sen valmistuttua. Raportti käännetään 

myös ruotsiksi. Esitys liitetään myös pöytäkirjaan liitteeksi.  

 
Päätös: Esitys merkittiin tiedoksi. Tilastotietoa ja analyysia hyödynnetään alueellisessa val-

mistelussa ja yhteisessä valmistelussa. Raportti on pohja yhteisten ratkaisujen ha-
kemisessa ja päätöksenteossa. Alueellisilla ryhmillä on aikaa 31.8.2016 saakka val-
mistella esityksensä. 

 
 

§ 6 Sote-uudistuksen valmistelun valtakunnallinen nykytilanne ja sosiaali- ja terveydenhuol-

lon rakenneuudistuksen organisointi Pohjanmaalla 
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Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga kertoi, että valtakunnallisessa valmistelussa 

ei olla edetty.  

Sekä Honga että Kentala korostivat, että valittava  sote-muutosjohtaja ryhtyy johta-

maan alueellista valmistelua ja vetämään yhteen maakunnallista sote-muutosta. 

Muun muassa maakunnalliset kriteerit tulevat valmisteltaviksi eri palveluissa. Ajattelu 

kolmesta alueesta maakunnan sisällä tulee muuttaa yhtenäiseksi suunnitelmaksi. 

Puheenjohtaja nosti esille lainsäädännön lausunnot ja korosti, että alueen eri tahojen 

tulisi yhtenäisenä korostaa laajan päivystyksen säilymistä Vaasan keskussairaalassa. 

Yhtenäistä lausuntoa voisi valmistella ja koordinoida esimerkiksi kuntajohtajaryhmä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin myös, että kuntajohtajaryhmä valmistelee lausuntoihin 

yhtenäistä sisältöä. 

 

§ 7 Sote-valmistelumateriaali 

  
 Sote-valmistelumateriaalia on koottu yhteen erilaisille nettisivustoille. Ohessa sekä 

valtakunnallisen että maakunnallisen valmistelumateriaalin nettisivustot ja linkki Vaa-
san sivustoon.  

 
Kansallinen informaatio: 
http://alueuudistus.fi/etusivu 
 
Maakuntatasolla:  
http://www.obotnia.fi/edunvalvonta-ja-yhteistyo/maakuntauudistus/ 
 
Alueellinen sote-materiaali:  
Vaasan sairaanhoitopiirin poliittinen ohjausryhmä ja valmisteluryhmä: 
https://www.vaasankeskussairaala.fi/vaasan-sairaanhoitopiiri/toiminta/sote-uudistus/ 
 
Vaasan kaupungin nettisivuilla: 
http://www.vaasa.fi/sote-ja-maakuntauudistus 
Sote-valmistelumateriaali tullaan kokoamaan Pohjanmaan liiton nettisivuille kokonai-
suuteen, josta löytyy sekä maakuntauudistuksen että sote-valmistelun materiaalit.  

  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

Lisäksi päätettiin, että viestintäsuunnittelijat/tiedottajat saavat osallistua jatkossa po-
liittisen ohjausryhmän kokouksiin tiedonkulun parantamiseksi.  

 

§ 8 Muut asiat 

Kärkihankkeita on valmisteltu kuntajohtajien ryhmässä. Pohjanmaalla on kiinnostusta 

kahteen hankkeeseen, joista yksi kohdistuu ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen ja 

kaikenikäisten omaishoidon vahvistamiseen ja toinen lapsiperheisiin.  

http://alueuudistus.fi/etusivu
http://www.obotnia.fi/edunvalvonta-ja-yhteistyo/maakuntauudistus/
https://www.vaasankeskussairaala.fi/vaasan-sairaanhoitopiiri/toiminta/sote-uudistus/
http://www.vaasa.fi/sote-ja-maakuntauudistus
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Ohjausryhmälle esitettiin, että elokuun lopussa päättyvän hakuajan puitteissa teh-

dään maakuntatason hankehakemus ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen liittyvään 

kokeiluun seuraavien teemojen mukaisesti:  

1. Keskitetty alueellinen asiakas/palveluohjaus – toimintamalli (KAAPO) 

2. Toimiva kotihoito -toimintamalli 

 

Hankehakemuksen koordinoinnista vastaisi Pietarsaaren Sote virasto/Pietarsaaren 
kaupunki, joka myös toimii hankkeen vastuuorganisaationa mikäli rahoitus myönnetään.  

 

Lisäksi valtio myöntää käyttöönottoavustusta (100%) kärkihankkeen ajaksi jokaiseen 

maakuntaan muutosagentin palkkausta varten (henkilöstökulut + toimintamenot). Muu-

tosagentin työn tuloksena on kirjallinen, alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunni-

telma iäkkäiden palveluiden yhdistämisestä maakunnassa sisältäen myös toiminta-

suunnitelman toteutumisen seurannan. Maakunnan kuntien/kuntayhtymien tulee kes-

kuudestaan valita muutosagentin työnantajana toimiva taho. Muutosagentin palkkaa-

mista esitettiin Vaasan kaupunkiorganisaatioon. 

Päätös:     Hyväksytään kärkihanke esityksen mukaisena. Lapsiperheiden palveluihin liittyvään            

       hankkeeseen palataan myöhemmin.  

 

§ 9 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

Seuraava poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään tiistaina 16.8.2016 klo 14-16, paik-

kana Vaasan valtuustosali.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.55. 

 

LIITTEET  

Liite 1       NHG-raportti: Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön ja kustan-    

                 nusten päivitys, alustava loppuraportti 28.6.2016 

 

 

 


