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§ 37  Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Gun Kapténs avasi kokouksen klo 13.00. Kaikki ovat saaneet kutsun 

kokoukseen. Tomas Häyry ja Rurik Ahlberg ovat estyneitä eivätkä osallistu kokouk-

seen. Alice Backström toimii Rurik Ahlbergin varajäsenenä kokouksessa. 

 

§ 38 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

§ 39 Hallituksen alueuudistuslakiluonnokset  

Hallitus julkisti sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset 29.6.2016. Tarkoituk-
sena on, että hallituksen esitysluonnos lähetetään lausuntokierrokselle elokuussa. 
Aikaa lausuntojen antamiseen on kymmenen viikkoa. Göran Honga esitteli laki-
luonnoksen (liite 5). Laki valinnanvapaudesta ei ole vielä valmis. Koko lakipaketti 
tulee julki keväällä. Myös se, miten rahat ohjataan, on vielä auki. Henkilöstö siir-
tyy ns. vanhoina työntekijöinä maakunnille. Sinikka Salo vierailee Vaasassa 30.8., 
Rehula 12.9. ja Vehviläinen 30.9. 

 

§ 40 NHG-raportin johtopäätökset 

Lopullinen NHG-raportti on liitteessä 1. Göran Honga ja Jukka Kentala kommentoi-

vat raporttia. Yhteenvetona voidaan todeta, että hoito on Pohjanmaalla kallista, kos-

ka terveyskeskuspotilaita hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Hoito on liian laitospai-

notteista ja kotihoitoa olisi lisättävä. Avohoidon palveluita käytetään liikaa. Hyvä tii-

vistelmä löytyy liitteestä 1, sivut 4 ja 5. Pöytäkirjan ohessa on myös kansallinen 

NHG-raportti, liite 6. 

 

§ 41 Muutosjohtajan tehtävän hoitaminen  

Poliittisen johtoryhmän 28.6.2016 tekemä päätös:  
 

Keskustelussa todettiin, että sote-muutosjohtaja tullaan palkkaamaan maakunta-
hallintoon. Hans-Erik Lindgvist esitti, että maakuntajohtaja Jernin tukena virka-
vaalin valmistelussa maakuntahallitukselle toimii ryhmä, joka koostuu sekä vir-
kamiehistä että luottamushenkilöistä (3+3 henkilöä). Ehdotusta kannatettiin. 

Luottamushenkilöistä esitettiin alueellisten ryhmien puheenjohtajia Karl-Gustav 
Mangsia, Henrik Sandbergiä ja Hans Frantzia. Kuntajohtajaryhmän esitys virka-
miesvalmistelijoista oli Gun Kapténs, Göran Honga ja Jukka Kentala.  

Maakuntajohtaja Olav Jern totesi, että maakuntahallituksella on ylimääräinen 
kokous 1.8.2016. Sote-muutosjohtajan virkamääräysasia on mahdollista käsitellä 

ko. kokouksessa. Maakuntahallinto kokoontuu myös 5.9.2016. 
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Rekrytointiryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, 20.7. ja 2.8.2016. Rekrytointiryh-

mä päätti kokouksessaan 2.8.2016 yksimielisesti esittää, että muutosjohtajan työ 
jaetaan siten, että sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga (60 %) ja Vaasan kau-
pungin toimialajohtaja Jukka Kentala (40 %) nimitetään muutosjohtajiksi. Muodol-

lisena toimeksiantajana toimii Pohjanmaan liitto. Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaa-
san kaupunki laskuttavat Pohjanmaan liittoa niistä kustannuksista, joita muutos-
johtajajärjestelyt aiheuttavat kussakin organisaatiossa. 

 
Järjestely on voimassa 1.9.2016–30.6.2017.  
Lakiluonnoksen mukaan maakunnat perustetaan 1.7.2017. Sote-asioiden valmiste-

lua hoitaa 1.7.2017 lähtien maakunnan asettama tilapäishallinto. 
 
Muutosjohtajat laativat uudesta hallinnosta sekä hoidon organisoinnista ja mitoi-

tuksesta ehdotuksen, joka vastaa väestön tarpeita ja noudattaa lakiesityksen ra-
hoituskehyksiä.  
Göran Honga nimitetään sote-asioiden yhteyshenkilöksi.  

 
Muutosjohtajat vastaavat valmistelusta 1.9.2016 lähtien kuntajohtajaryhmälle. 
Valmistelun tulee sisältää päätösehdotukset jokaisesta erillisestä asiasta. Kunta-

johtajaryhmä vuorostaan esittää päätösehdotukset poliittiselle johtoryhmälle, jo-
ka tekee lopulliset päätökset asioista, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisoinnin valmistelua uusissa maakunnissa.   

 
Maakuntahallinto järjestelee talousarvion uudelleen, nimittää muutosjohtajat se-
kä hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelumenettelyn kokouksessaan 

5.9.2016. 
 

Kuntajohtajaryhmä ehdottaa, että poliittinen johtoryhmä omalta osaltaan hyväk-

syy yllä kuvatun menettelyn sote-uudistukseen kuuluvien sosiaali- ja terveysasioi-

den jatkovalmistelua varten. 

 

§ 42 Muutosjohtajien tuki- ja sihteeripalvelut 

Kuntajohtajaryhmä esittää, että HR-controller Päivi Berg nimitetään muutosjohtaji-

en sihteeriksi ja että muut tarvittavat tukipalvelut järjestetään kussakin organisaati-

ossa. Muutosjohtajat raportoivat kuntajohtajaryhmälle muiden tukipalveluiden jär-

jestämisestä. 

 

§ 43 Lausunto päivystystoiminnoista 

Rurik Ahlberg ja Mats Brandt ovat valmistelleet lausuntoluonnoksen päivystyksestä 

ja ensihoidosta, liite 2. Mats Brandt esitteli luonnoksen. Brandt, Ahlberg ja Honga 

koostavat  lausunnon ja täydentävät sitä Auvo Rauhalan kommenttien pohjalta. 
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Perusversio lähetetään kuntiin, jotka täydentävät lausuntoa omilla kommenteil-

laan. 

 

§ 44 Sairaanhoitopiirin omaisuus ja tase 

Sairaanhoitopiirin taseessa on omaisuutta, jota ei käytetä suoranaisesti hoidon 

tuotannossa, esim. Huutoniemen alue rakennuksineen, asunto-osakkeet ja rahas-

tot. Niitä ei ole tarkoitus siirtää, joten piirin on tehtävä suunnitelma siitä, miten 

menetellä omaisuuden kanssa. Göran Honga teki selkoa tase-erien sisällöstä.  

 

§ 45 Muutosjohtajien työsuunnitelma ja työryhmien asettaminen 

Työsuunnitelma on liitteessä 3 ja toimialakohtaisten työryhmien asettaminen liit-

teessä 4. 

 

§ 46 Muut asiat 

Hans-Erik Lindqvist pitää kuntien puheenvuoron, kun Rehula vierailee Vaasassa 

12.9. 

 

§ 47 Seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25. Seuraava kokous on 4.10. klo 9 Vaasan 

keskussairaalassa, kokoushuone T1:ssä.  

 

 

 


