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Organ: 

 
SOTE, Politiska ledningsgruppen 

Tid: 16.8.2016 kl. 14.05 – 16.05 

Plats: Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

Närvarande: 
 

Enligt separat lista   

Föredragande: 
 

§ 3,4,7,8,9 Göran Honga och Jukka Kentala  
§ 5 Gun Kapténs 
§ 6 Hans Frantz 

  

 
Ordförande: 

 
Hans Frantz 

  

 
Sekreterare: 
 

 
Päivi Berg 

  

Paragrafer: 1-9   

Protokoll-
justerare: 

 
 

Stig Svens                                  Sven-Erik Bernas 

 

NÄRVARANDE 

Politisk representation 

kommun ordinarie ledamot  närv. ersättare närv. 

Storkyro   deltar inte -  -  

Kaskö Kari Häggblom - Carl-Gustav Mangs - 

Korsnäs Sven-Erik Bernas x Katrina Holmqvist  

Kristinestad Åsa Blomstedt x Patric Stagnäs  

Kronoby Liane Byggmästar x Bengt-Johan Skullbacka  

Laihela Asko Salminen (avl.16.00) x Tapio Nyysti  

Larsmo Ulf Stenman x Bernhard Bredbacka  

Malax Håkan Knip x   

Korsholm Michael Luther x Carola Lithén  

Närpes Mikaela Björklund - Olav Sjögård x 

Pedersöre Henrik Sandberg x   

Jakobstad Marcus Suojoki x Mona Vikström  

Nykarleby Maria Palm x   

Vasa Hans Frantz x Barbro Kloo  

Vasa Marjatta Kiviranta x Oili Airaksinen-Rajala  

Vasa Raija Kujanpää x Anne-Marie Viinamäki  

Vörå Stig Svens x Gunilla Jusslin  
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Beredande arbetsgrupp (kommundirektörer) 

kommun 

 

kommundirektör närv. ersättare/vikarie närv. 

Storkyro  deltar inte -  -  

Kaskö Marlene Svens x   

Korsnäs Christina Båssar x   

Kristinestad Riitta El-Nemr x   

Kronoby Malin Brännkärr -   

Laihela Juha Rikala x   

Larsmo Gun Kapténs  x   

Malax Mats Brandt - Hasse Stagnäs - 

Korsholm Rurik Ahlberg -   

Närpes Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Jakobstad Kristina Stenman x   

Nykarleby Gösta Willman x   

Vasa Tomas Häyry x  

 

 

Vörå Mikko Ollikainen x   

 

Sakkunniggrupp 

samarbetsområde tjänstemannarepresentant närv. 

Vasa-Laihela Jukka Kentala x 

Korsholm-Vörå  Alice Backström - 

Malax-Korsnäs-Kristinestad-Närpes-Kaskö Jarkko Pirttiperä x 

Jakobstad-Pedersöre-Nykarlebv-Larsmo Pia Vähäkangas x 

Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga x 

 

Representanterna för huvudavtalsorganisationerna 

huvudavtalsorganisation förtroendemanna-

representant 

närv. ersättare närv. 

JUKO: Talentia Tuija Kivioja x Sonja Sulkakoski  

JUKO: Läkarförbundet Riia Rauhala -   

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

Koho Ry: Super Marja Isomöttönen x Mari-Louis Holmbäck  

Kommunfackets union: JYTY Yngve Storsved x Seija Paakkinen  

Kommunfackets union: JHL Aira Helala (avläg. 14.45) x Maria Holmstedt-Lehtinen  

 

Inbjudna sakkunnigrepresentanter / andra närvarande  

Olav Jern, landskapsdirektör, Österbottens förbund (x)  

Varpu Rajaniemi, förändringsledare, Österbottens f. (x)  

Pia Wik, vice sekreterare, Vasa sjukvårdsdistrikt (x)  

Heli Masa, kommunikationsplanerare, VSVD (x)  

Päivi Berg, sekreterare, Vasa stad (x)  

  



Poliittinen ohjausryhmä – Politisk ledningsgrupp 16.8.2016 

 

3 

 

Organ: SOTE, Politiska ledningsgruppen 

Tid: 28.6.2016 kl. 14.05 -16.05  

Plats: 

 

Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

 
1. Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare  
2. Justering av föregående mötesprotokoll samt undertecknande av det 
3. Regeringens utkast till strukturlagar för social- och hälsovården 
4. Slutsatserna av NHG-rapporten 
5. Skötsel av sote-förändringsledaruppgifterna 
6. Ordnande av sekreterar- och annan stödservice för sote-förändringsledarna  
7. Preliminär arbetsplan för sote-förändringsledarna samt inrättande av arbetsgrupper 
8. Utlåtande i fråga om jour- och specialsjukvårdsreformen (omfattande jour) 
9. Övriga ärenden 
10. Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare 

 Ordförande Hans Frantz öppnade mötet kl. 14.05. 

 Närvarande konstaterades och till prokolljusterare valdes Stig Svens och Sven-Erik Bernas.  

 

§ 2 Justering av föregående mötesprotokoll samt undertecknande av det 

 Protokollet från föregående möte 28.6.2016 har sänts till alla medlemmar efter mötet. Proto-

 kollet justerades och undertecknades. 

 

§ 3 Regeringens utkast till strukturlagar för social- och hälsovården 

Regeringen offentliggjorde lagutkasten för social- och hälsovårds- och landskapsreformen 

den 29.6.2016. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på remiss inom 

augusti månad. Remisstiden är tio veckor. Lagpaketet som helhet kommer ut på våren. 

Göran Honga och Jukka Kentala berättade om nuläget. Göran Hongas förslag ”Regeringens 

lagförslag 29.6.2017, sammandrag – Hallituksen lakiesitykset 29.6.2016, yhteenveto” läggs 

som bilaga till protokollet. 

Hela utkastet för lagreformspaketet är i denna stund ca 600 sidor. På landskapsreformens 

webbsidor finns ett ca 30 sidigt sammandrag över lagpaketet: ”Sammandrag av de centrala 

punkterna i utkastet till lagstiftning om vård- och landskapsreformen”. 

Beslutsförslag: Nuläget antecknas för kännedom och beaktas i fortsatt beredning. 

Beslut: Nuläget antecknades för kännedom och beaktas i den fortsatta beredningen. 

 

§ 4 Slutsatserna av NHG-rapporten 

 NHG-rapporten har skickats till deltagarna med möteskallelsen. 

 Göran Honga och Jukka Kentala presenterar rapporten.  

Sammanfattningsvis är vården i Österbotten dyr då hvc patienter vårdas inom specialsjuk-

vården. Vården är för anstaltbetonad, hemvården borde utökas. Man använder för mycket 

öppenvård. Sammanfattning av de slutliga resultaten finns rapporten, sidor 4-5. 

Beslutsförslag: Rapporten antecknas för kännedom och beaktas i fortsatt beredning. 

 Beslut: Rapporten antecknades för kännedom och beaktas i den fortsatta beredningen. 
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§ 5 Skötsel av sote-ändringsledaruppgifterna 

Den politiska ledningsgruppen beslöt på föregående möte 28.6.2016 om beredandet av  

skötseln av förändringsledaruppgifterna.  

Rekryteringsgruppen har sammanträtt två gånger, den 20.7 och den 2.8. 

Gun Kapténs presenterar beredningsgruppens förslag. 

Rekryteringsgruppen beslöt på sitt möte den 2.8.2016 att enhälligt föreslå att uppdraget som 

förändringsledare delas och att sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga (60 %) och Vasa 

stads sektordirektör Jukka Kentala (40 %) utnämns till förändringsledare. Österbottens för-

bund blir den formella uppdragsgivaren. Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad fakturerar Ös-

terbottens förbund för kostnader som förändringsledarskapet medför i respektive organisat-

ion. 

 

 Uppdraget gäller perioden 1.9.2016 till 30.6.2017. Enligt lagutkastet grundas landskapen 

1.7.2017. Beredningen av sote-ärendena sköts från 1.7.2017 av det tillfälliga beredningsor-

gan som landskapet tillsätter. 

 

Förändringsledarna ska utarbeta ett förslag till organiserandet och dimensioneringen av vår-

den som svarar mot befolkningens behov och som följer de finansieringsramar som present-

eras i lagförslaget samt utarbeta ett förslag till ny administration. Göran Honga utnämns till 

kontaktperson i sote ärenden.  

 

Förändringsledarna ansvarar från och med 1.9.2016 för beredningen till kommundirektörs-

gruppen. Beredningen ska omfatta beslutsförslag i varje enskilt ärende. Kommundirektörs-

gruppen avger i sin tur beslutsförslag till den politiska ledningsgruppen som fattar slutligt be-

slut i ärenden som gäller beredningen av social- och hälsvårdens organisering inom de nya 

landskapen.  

 

 För Göran Hongas del behandlas ärendet i Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse 29.8.2016 och 

för Jukka Kentalas del i stadsfullmäktige 5.9.2016. 

 

Styrelsen för Österbottens förbund omdisponerar årets budget, utnämner förändringsledarna 

samt godkänner beredningsförfarandet för social- och hälsovården på sitt möte den 

5.9.2016. 

 

Beslutsförslag: Kommundirektörsgruppen föreslår att den politiska styrgruppen för sin del 

godkänner ovanbeskrivna förfarande för den fortsatta beredningen av social- och hälsovårds-

frågor som omfattas av sote-reformen. Honga och Kentala utnämns till kontaktpersoner i 

sote-ärenden. 

Beslut: Den politiska ledningsgruppen godkände kommundirektörsgruppens förslag om fort-

satt beredning inom social- och hälsovården som en del av social- och hälsovårdsreformen. 
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§ 6 Ordnande av sekreterar- och annan stödservice för sote-förändringsledarna  

Kommundirektörsgruppen förslår att HR-controller Päivi Berg utses till sekreterare för föränd-

ringsledarna och att övriga nödvändiga stödfunktioner ordnas inom respektive organisation. 

Förändringsledarna rapporterar till kommundirektörsgruppen om ordnandet av övriga stöd-

funktioner. 

Under mötet gjordes ett tillägg i förslaget i fråga om skötande av sekreteraruppgifterna för 

sote-förändringsledarna, så att sekreteraruppgifterna separeras för den politiska lednings-

gruppen och beredningsgruppen. Dessa sköts i fortsättningen av planeringschef Pia Wik och 

i fråga om övriga sekreteraruppgifter i fråga om förändringsledarnas utredningsuppgifter ut-

nämns HR-controller Päivi Berg. 

Beslutsförslag: Sekreterar- och annan stödservice för sote-förändringsledarna organiseras 

enligt beredningsgruppens förslag. 

 Beslut: Sekreteraruppgifterna för sote-förändringsledarna ändrades så att sekreteraruppgif

 terna för politiska ledningsgruppen och beredningsgruppen separeras. Arbetsgruppernas 

 sekreteraruppgifter sköts i fortsättningen av planeringschef Pia Wik och de övriga sekrete

 raruppgifterna som ingår i ändringsledarnas utredningsuppgifter sköts av HR-controller Päivi 

 Berg. 

 

§ 7 Preliminär arbetsplan för sote-förändringsledarna samt inrättande av arbetsgrupper 

Göran Honga och Jukka Kentala presenterar den preliminära arbetsplanen för förändrings-

ledarna samt planerna för inrättandet av arbetsgrupper. Förslag som bilaga 3. 

Social- och hälsovårdsberedningen koordineras tillsammans med landskapsreformen. Detta 

beaktas även vid val av representanter till de olika arbetsgrupper som inrättas. Ändrings-

gruppen för landskapsreformen (tidigare referensgruppen) kommer att inrätta s.k. temagrup-

per. En separat grupp för social- och hälsovården inrättas inte i beredningen av landskapsre-

formen, eftersom social- och hälsovårdsberedningen sköts av den politiska ledningsgruppen 

och dess underlydande arbetsgrupper samt de av landskapsreformens grupper som länkas 

ihop med organisationen i fråga. 

Därtill konstaterades att bakgrundsorganisationen står för eventuella kostnader som uppstår 

för de egna representanternas deltagande i olika gruppers möten.  

 Beslutsförslag: Den politiska ledningsgruppen godkänner den preliminära arbetsplanen och 

inrättandet av arbetsgrupperna enligt redovisningen under mötet.  

 Beslut: Den politiska ledningsgruppen godkände den preliminära arbetsplanen och inrättan

 det av arbetsgrupperna enligt det under mötet specificerade förslaget. Valet av förändrings

 ledarna bekräftas under landskapsstyrelsens möte 5.9.2016.  

 Det konstaterades även att eventuella kostnader som berör deltagande i de beredande mö

 tena i olika arbetsgrupper betalas av vardera deltagares bakgrundsorganisation. 
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§ 8 Utlåtande i fråga om jour- och specialsjukvårdsreformen (omfattande jour) 

Rurik Ahlberg och Mats Brandt har berett ett utkast till utlåtande om jour och pre-hospital 

vård. Brandt, Ahlberg och Honga har samordnat utlåtandet och kompletterat det med kom-

mentarer av Auvo Rauhala. En uppdaterad basversion skickas till kommunerna som sedan 

kompletterar med egna kommentarer. 

Under mötet konstaterades att diskussioner har hållits i olika grupper ifråga om den prelimi-

nära stommen för utlåtandet. I en del kommuner har ärendet redan behandlats i politiska för-

troendeorgan. Utkastet bildar en grund, som varje kommun/organisation kompletterar med 

egna kommentarer. En mer specificerad och uppdaterad utkastversion sänds till kommuner-

na 17.8.2016.    

I utlåtandegrunden fästs fokus på bl.a. frågor om grundläggande språkrättigheter, planering 

av vården i landskapet samt i integreringen, vårdeffektiviteten, riskerna som ingår i centrali-

seringen av specialkompetenserna, den demografiska befolkningsutvecklingen, livskraften, 

ekonomin och näringslivet i regionen samt frågor om socialservice och pre-hospital vård.  

 
Beslutsförslag: Processen med utlåtandena sköts enligt beredningsgruppens förslag. 

  

 Beslut: Det beslutades att utlåtandeförfarandeprocessen sköts på det sätt som berednings

 gruppen föreslog. 

 

§ 9 Övriga ärenden 

Antecknas för kännedom att förändringsledare Sinikka Salo besöker Vasa den 30.8 (delta-

garna kallade av ministeriet)., minister Juha Rehula den 12.9. och minister Anu Vehviläinen 

den 13.9.2016. 

Göran Honga presenterade aktualiteter från ICT-beredningarna. 

Deltagande i topprojekten har beretts i kommundirektörsgruppen. I den politiska lednings-

gruppen beslutades 28.6.2016 att man från området gör en projektansökan i fråga om ut-

vecklande av hemvården för seniorer (centraliserad regional klient-/servicehandledning och 

utvecklande av en fungerande funktionsmodell för hemvården). Jakobstad stad fungerar en-

ligt tidigare beslut som ansvarsorganisation, ifall projektet godkänns i ministeriet. Kommundi-

rektörsgruppen föreslår Pia Vähäkangas som kontaktperson för projektet. Förändringsagen-

ten för topprojektet fastställs senare genom separat beslut.  

Inga övriga ärenden. 

Beslut: I fråga om topprojektet fattades beslut enligt beredningsgruppens förslag. Pia 

Vähäkangas utnämndes till kontakt för Seniortopprojektet enligt beslut från den politiska 

styrgruppen. Ifråga om förändringsagenten fattas ett separat beslut senare.  

 

 



Poliittinen ohjausryhmä – Politisk ledningsgrupp 16.8.2016 

 

8 

 

§ 10 Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet 

 Tidpunkten för nästa möte fastställdes till 19.10.2016, samma plats, kl. 14-16.  

 Ordföranden avslutade mötet kl. 16.05.  

 

BILAGOR  

Bilaga 1 NHG-rapport: Uppdatering av användningen av och kostnaderna för social- och 

hälsovårdstjänster i Österbottens landskap. Preliminär slutrapport 28.6.2016 (sänts på för-

hand) 

Bilaga 2 Göran Honga: Regeringens lagförslag 29.6.2016, sammandrag - Hallituksen lakiesitykset  

29.6.2016, yhteenveto”  

Bilaga 3 Göran Honga: Sote arbetsmodell, beredningsgrupp 10.8.2016 – Sote työsuunnitelma,   

valmisteluryhmä 10.8.2016. 

 

 


