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Toimielin: 

 
SOTE, Poliittinen ohjausryhmä 

Aika: 16.8.2016 klo 14.05- 16.05 

Paikka: Vaasan kaupungin valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

Läsnäolijat: 
 

Erillisen listan mukaan   

Esittelijät: 
 

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

  

Puheenjohtaja:  

Hans Frantz 

  

Sihteeri: 
 

 

Päivi Berg 

  

Pykälät: 1-9   

Pöytäkirjan  
tarkastajat: 

 
 
Stig Svens                                  Sven-Erik Bernas 

LÄSNÄOLIJAT 

Poliittinen edustus 

kunta varsinainen jäsen  läsnä varajäsen läsnä 

Isokyrö  kunta ei osallistu -  -  

Kaskinen Kari Häggblom - 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 /poistui16.00 x Tapio Nyysti  

Luoto Ulf Stenman x Bernhard Bredbacka  

Maalahti Håkan Knip x   

Mustasaari Michael Luther x Carola Lithén  

Närpiö Mikaela Björklund - Olav Sjögård x 

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 x   

Korsnäs Christina Båssar x   

Kristiinankaupunki Riitta El-Nemr x   

Kruunupyy Malin Brännkärr -   

Laihia Juha Rikala x   

Luoto Gun Kapténs  x   

Maalahti Mats Brandt - Hasse Stagnäs - 

Mustasaari Rurik Ahlberg -   

Närpiö Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Pietarsaari Kristina Stenman x   

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 Sonja Sulkakoski  

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 (poistui 14.45) x Maria Holmstedt-Lehtinen  

 

Kutsutut asiantuntijaedustajat / muut läsnäolevat 

Olav Jern, maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto (x)  

Varpu Rajaniemi, muutosjohtaja, Pohjanmaan liitto (x) 

(Xx) 

 

Pia Wik, varasihteeri, Vaasan sairaanhoitopiiri (x)  

Heli Masa, viestintäsuunnittelija, Vaasan sairaanhoitopiiri (x)  

Päivi Berg, sihteeri, Vaasan kaupunki (x)  
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Toimielin: SOTE, Poliittinen ohjausryhmä 

Aika: 16.8.2016 klo 14.05 -16.05 

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. Hallituksen rakennelakiluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollolle 
4. NHG-raportin päätelmät 
5. SOTE-muutosjohtajajärjestelyt 
6. SOTE-muutosjohtajien sihteeri- ja muiden tukipalveluiden järjestäminen 
7. Alustava työsuunnitelma sote-muutosjohtajille ja työryhmien asettaminen 
8. Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta (laaja päivystys) 
9. Muut asiat 
10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
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PÖYTÄKIRJA 

 
§ 1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjan tarkastajien valinta  
 
 Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen klo 14.05.. 

Todettiin läsnäolijat ja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Stig Svens ja Sven-Erik Bernas. 
 
 
§ 2 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen 
 

Edellisen kokouksen 28.6.2016 pöytäkirja on toimitettu kaikille jäsenille kokouksen jälkeen. 
Pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin.  

 
 
§ 3 Hallituksen rakennelakiluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollolle 
 

Hallitus julkisti 29.6.2016 lakiluonnoksia liittyen sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä maakun-
tauudistuksiin. Tarkoituksena on, että luonnokset hallituksen lakiesityksistä lähtevät lausun-
noille elokuun aikana. Lausuntoaika on kymmenen viikkoa.  Lakipaketti kokonaisuudessaan 
annetaan keväällä. 

 
Göran Honga ja Jukka Kentala kertoivat ajantasaisesta tilanteesta. Göran Hongan esitys ” 
Regeringens lagförslag 29.6.2016 , sammandrag -Hallituksen lakisesitykset 29.6.2016, yh-
teenveto” liitetään pöytäkirjan liitteeksi.   
 
Koko lakiuutistuspakettiluonnos on tällä hetkellä n. 600 sivua. Alueuudistuksen nettisivuilta 
löytyy n. 30 sivuinen yhteenveto lakipaketista: ”Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauu-
distuksen lainsäädännöksi, Tiivistelmät lakiluonnosten keskeisistä asioista”. 

 
Päätösesitys: Ajankohtainen tilanne merkitään tiedoksi ja huomioidaan jatkovalmistelussa.  
 
Päätös: Ajankohtainen tilanne merkittiin tiedoksi ja huomioidaan jatkovalmistelussa. 

 
 
§ 4  NHG-raportin päätelmät 
 
 NHG-raportti on toimitettu osallistujille kokouskutsun liitteenä. 
 
 Göran Honga ja Jukka Kentala esittelevät raportin.  
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hoito on Pohjanmaalla kallista, koska terveyskeskuspoti-
laita hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Hoito on liian laitospainotteista ja kotihoitoa tulisi li-
sätä. Avohoidon palveluita käytetään liikaa. Tiivistelmä lopputuloksista löytyy raportin sivuil-
ta 4-5. 

 
Päätösesitys: Raportti merkitään tiedoksi ja huomioidaan jatkovalmistelussa. 
 
Päätös: Raportti merkittiin tiedoksi ja huomioidaan jatkovalmistelussa. 
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§ 5 SOTE-muutosjohtajajärjestelyt 
 

Poliittinen ohjausryhmä päätti edellisessä kokouksessaan 28.6.2016 sote-muutosjohtaja-
järjestelyiden valmistelusta.  
 
Rekrytointiryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, 20.7. ja 2.8.  
 
Gun Kapténs esittelee valmisteluryhmän esityksen. 
 
Rekrytointiryhmä päätti kokouksessaan 2.8.2016 yksimielisesti esittää, että muutosjohtajan 
tehtävä jaetaan siten, että sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga (60 %) ja Vaasan kau-
pungin toimialajohtaja Jukka Kentala (40 %) nimitetään muutosjohtajiksi. Muodollisena toi-
meksiantajana toimii Pohjanmaan liitto. Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki laskut-
tavat Pohjanmaan liittoa niistä kustannuksista, joita muutosjohtajajärjestelyt aiheuttavat 
kussakin organisaatiossa.  
 
Järjestely on voimassa 1.9.2016 – 30.6.2017. Lakiluonnosten mukaan maakunnat peruste-
taan 1.7.2017. Sote-asioiden valmistelu hoidetaan 1.7.2017 alkaen maakunnan nimeämän 
väliaikaisvalmisteluelimen kautta.  

 
Muutosjohtajien tulee valmistella esitys hoidon järjestämisestä ja mitoittamisesta huomioi-
den asukkaitten tarpeet ja lakiesityksen mukainen raami rahoituksessa. Lisäksi toimeksian-
toon sisältyy tehtävä laatia ehdotus uuden hallinnon järjestämisestä. Göran Honga nime-
tään sote-asioissa yhteyshenkilöksi.  

 
Muutosjohtajat vastaavat 1.9.2016 alkaen valmistelusta kuntajohtajaryhmälle. Valmistelun 
tulee sisältää päätösesitykset jokaiselle erilliselle asialle. Kuntajohtajaryhmä vuorostaan 
esittää päätösesitykset poliittiselle ohjausryhmälle, joka tekee lopulliset päätökset asioissa, 
jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin valmisteluun uusissa maakunnissa. 
 
Göran Hongan osalta asiaa käsitellään Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksessa 29.8.2016 ja 
Jukka Kentalan osalta kaupunginvaltuustossa 5.9.2016. 
 
Pohjanmaan liiton hallitus tarkistaa kuluvan vuoden talousarviota, nimittää muutosjohtajat 
sekä hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelujärjestelyt kokouksessaan 5.9.2016. 
 
Päätösesitys: Kuntajohtajaryhmä esittää poliittiselle ohjausryhmälle hyväksyttäväksi yllä 
kuvatun toimintatavan sosiaali- ja terveydenhuollon jatkovalmisteluissa osana sote-
uudistusta. Sote-asioissa yhdyshenkilönä toimivat muutosjohtajat Honga ja Kentala. 
 
Päätös: Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi kuntajohtajaryhmän esityksen sosiaali- ja tervey-
denhuollon jatkovalmisteluissa osana sote-uudistusta. Sote-asioissa yhdyshenkilönä toimi-
vat muutosjohtajat Honga ja Kentala. 
 
 

§ 6  SOTE-muutosjohtajien sihteeri- ja muiden tukipalveluiden järjestäminen 
  

Kuntajohtajaryhmä esittää, että HR-controller Päivi Berg nimetään muutosjohtajien sihtee-
riksi ja että muut tarvittavat tukipalvelut järjestetään kummankin organisaation sisäisesti. 
Muutosjohtajat raportoivat kuntajohtajaryhmälle muiden tukipalveluiden järjestämisestä.  
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Kokouksessa tehtiin esitykseen lisäys sote-muutosjohtajien sihteeritehtävien hoidosta siten, 
että sihteeritehtävistä eriytetään poliittiseen ohjausryhmän ja valmisteluryhmän sihteeriteh-
tävät. Näitä hoitaa jatkossa suunnittelupäällikkö Pia Wik ja muutosjohtajien selvitystehtä-
vään liittyviin muihin sihteeritehtäviin nimitetään HR-controller Päivi Berg. 
 
Päätösesitys: Sihteeri- ja muut tukipalvelut sote-muutosjohtajille järjestetään valmistelu-
ryhmän esityksen mukaisesti.  
 
Päätös: Sote-muutosjohtajien sihteeritehtävien hoitoa tarkennettiin siten, että sihteeritehtä-
vistä eriytetään poliittiseen ohjausryhmän ja valmisteluryhmän sihteeritehtävät. Työryhmien 
sihteeritehtäviä hoitaa jatkossa suunnittelupäällikkö Pia Wik ja muutosjohtajien selvitysteh-
tävään liittyviä muita sihteeritehtäviä hoitaa HR-controller Päivi Berg.  
 
Muut tukipalvelut järjestetään valmisteluryhmän esityksen mukaisesti eli muutosjohtajat ra-
portoivat kuntajohtajaryhmälle muiden tukipalveluiden järjestämisestä. 

 
 
§ 7  Alustava työsuunnitelma sote-muutosjohtajille ja työryhmien asettaminen 
 

Göran Honga ja Jukka Kentala esittelevät muutosjohtajien alustavan työsuunnitelman ja esi-
tyksen työryhmien asettamisesta. Esitys liitteenä 3. 
 
Sote-valmistelu koordinoidaan maakunta-uudistuksen kanssa. Tämä huomioidaan myös eri 
ryhmiin nimitettävien edustajien valinnoissa. Maakuntauudistuksen muutosryhmä (entinen 
viiteryhmä) tulee asettamaan ns. teemaryhmät. Erillistä sote-ryhmää ei maakuntauudistuk-
sen valmistelussa aseteta, koska sote valmistelu hoidetaan poliittisen ohjausryhmän ja sen 
alatyöryhmien sekä tähän liittyvän organisaation kautta linkittyen maakuntauudistukseen.  
 
Lisäksi todettiin, että valmisteluun liittyvien kokousten osallistumiseen liittyvät mahdolliset 
kustannukset kattaa kunkin osallistujan taustaorganisaatio. 
 
Päätösesitys: Poliittinen johtoryhmä hyväksyy alustavan työsuunnitelman ja työryhmien 
asettamisen kokouksessa tarkennetun esityksen mukaisesti.  
 
Päätös: Poliittinen johtoryhmä hyväksyi alustavan työsuunnitelman ja työryhmien asettami-
sen kokouksessa tarkennetun esityksen mukaisesti. Muutosjohtajien valinta vahvistetaan 
maakuntahallituksen kokouksessa 5.9.2016.  
 
Todettiin myös, että valmisteluun liittyvien kokousten osallistumiseen liittyvät mahdolliset 
kustannukset kattaa kunkin osallistujan taustaorganisaatio. 
 

 
§ 8  Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta (laaja päivystys) 
 

Rurik Ahlberg ja Mats Brandt ovat valmistelleet lausuntoluonnosta koskien päivystystä ja 
ensihoitoa. Brandt, Ahlberg ja Honga ovat koostaneet ja täydentäneet lausuntoa edelleen 
Auvo Rauhalan kommenttien mukaisesti. Päivitetty perusversio lähetetään kuntiin, jotka täy-
dentävät lausuntoa omilla kommenteillaan.      
      
Kokouksessa todettiin, että alustavasta lausuntorungosta on käyty keskustelua erilaisissa 
ryhmissä. Osassa kuntia asiaa on jo ehditty käsitellä poliittisissa luottamuselimissä. Luonnos 
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muodostaa rungon, jota kukin kunta/organisaatio täydentää omilla kommenteillaan. Edelleen 
tarkennettu ja päivitetty luonnosversio lähetetään kuntiin 17.8.2016.  
 
Lausuntorungossa kiinnitetään huomioita mm. perustuslailliseen kielikysymykseen, hoidon 
alueelliseen suunnitteluun ja integrointiin, kriteeristöön, hoidon tehokkuuteen, riskeihin jotka 
liittyvät erikoisalojen keskittämiseen, demograafiseen väestökehitykseen, alueen elinvoimai-
suuteen, talouteen ja elinkeinoelämään sekä sosiaalipalveluihin ja ensihoidon kysymyksiin. 
 
Päätösesitys: Lausuntomenettelyprosessi hoidetaan valmisteluryhmän esittämällä tavalla. 
 
Päätös: Päätettiin, että lausuntomenettelyprosessi hoidetaan valmisteluryhmän esittämällä 
tavalla. 
 

 
§ 9 Muut asiat 
 

Merkitään tiedoksi, että muutosjohtaja Sinikka Salo vierailee Vaasassa 30.8 (ministeriö kut-
sunut osallistujat), ministeri Juha Rehula 12.9. ja ministeri Anu Vehviläinen 13.9.2016. 

 
Göran Honga esitteli uusinta tietoa ICT-valmisteluissa.  
 
Kärkihankkeisiin osallistumista on valmisteltu kuntajohtajien ryhmässä. Poliittisessa ohjaus-
ryhmässä päätettiin 28.6.2016, että alueelta tehdään hankehakemus Ikäihmisten kotihoidon 
kehittämiseen liittyen (keskitetty alueellinen asiakas/palveluohjaus ja toimiva kotihoito-
toimintamallin kehittäminen).  Vastuuorganisaationa aiemmin päätetyn mukaisesti Pietar-
saaren kaupunki, mikäli hanke hyväksytään ministeriössä. Kuntajohtajaryhmä esittää pro-
jektihankkeen kontaktihenkilöksi Pia Vähäkangasta. Kärkihankeen muutosagentista pääte-
tään myöhemmin erillispäätöksenä. 

 
 Ei muita asioita.  
 

Päätös: Kärkihankkeesta päätettiin valmisteluryhmän esityksen mukaisesti. Ikäihmisen 
kärkihankkeen yhdyshenkilöksi nimettiin poliittisen ohjausryhmän päätöksellä Pia Vähäkan-
gas. Muutosagentista myöhemmin erillispäätös. 

 
§ 10 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdaksi 19.10.2016 paikka sama, klo 14-16.   

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 

 

LIITTEET  

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

nusten päivitys. Alustava loppuraportti 28.6.2016 (toimitettu aiemmin). 

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

 29.6.2016, yhteenveto”  

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

 valmisteluryhmä 10.8.2016. 


