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Sote-valmisteluryhmä 
 
 
§ 29  Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Gun Kapténs avasi kokouksen klo 9.10. Kaikki ovat saaneet kutsun 
kokoukseen. Mats Brandt, Tomas Häyry ja Riitta El-Nemr ovat estyneitä eivätkä 
osallistu kokoukseen.  Dan-Anders Sjöqvist toimii Riitta El-Nemrin varajäsenenä 
kokouksessa. 
 

§ 30 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

§ 31 Tilanneraportti: alueelliset ryhmät 

NHG on tehnyt ensimmäisen luonnoksen raportista ”Pohjanmaan maakunnan sosi-
aali- ja terveyspalveluiden käytön ja kustannusten päivitys”. Valmisteluryhmä kävi 
raportin läpi ja antoi seuraavat kommentit: 
- Tilastotietoja vuosilta 2014 ja 2015 on sekaisin. Kaikki THL:stä otetut tilastot 

ovat vuodelta 2014. 
- Pohjoisalueen kuntien luvuissa on epäselvyyttä. NHG on saanut kuntakohtaiset 

tiedot. Monissa kohdissa puuttuvat Luodon, Uuudenkaarlepyyn ja Pedersören 
luvut. 

- Sivu 32. Taitekohta voisi olla yli 85-vuotiaat yli 75-vuotiaiden sijaan. 
- Sivu 38 näyttää oudolta. Se on tarkistettava. 
 
Korjaukset on tehtävä poliittisen ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen 28.6.2016 
mennessä. Riikka-Leena Leskelä NHG:stä tulee kokoukseen esittelemään raportin.  
 
Sote-suunnittelutyö pohjois-, keski- ja eteläalueen ryhmissä jatkuu.  
 
Asiantuntijaryhmä saa tehtäväksi laatia kirjallisen koosteen NHG:n raportin luvuis-
ta poliittisen ohjausryhmän kokousta varten.  

  



Asiasivu 4(5) 
 
Elin §  Kokouspäivä sivu 
 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 
§ 32 Kirjelmä Sipilälle 

Sipilälle ja muille päättäjille ja asiantuntijoille on lähetetty kirjelmä päivystysasiaan 
liittyvistä kielellisistä näkökohdista. Professori Olli Mäenpää on luvannut kesäkuun 
aikana antaa kirjallisen lausunnon kielikysymyksestä, joka koskee Vaasan keskussai-
raalan päivystysasemaa. Mäenpään mukaan Lex Kokkolaa vuodelta 2009 voidaan 
soveltaa suoraan päivystyskysymykseen. Lausunto lähetetään samoille henkilöille 
kuin aiempi Sipilälle osoitettu kirjelmä. STM on aloittanut kielellisten vaikutusten 
arvioinnin päivystyskysymyksessä. Ministeri Rehula ehdottaa, että laaja päivystys 
Vaasan keskussairaalassa yritetään turvata Tyks-erva-alueen työnjaon avulla. Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei tule antamaan kirjallista lausuntoa siitä, että se ei 
selviä ruotsinkielisten palveluiden antamisesta. Valmisteluryhmä ehdottaa tapaa-
mista Paula Risikon kanssa. Valmisteluryhmän yksimielinen viesti on, että Suomes-
sa on oltava 12 + 1 laajan päivystyksen sairaalaa, joista Vaasan keskussairaala on yk-
si, jotta Pohjanmaan väestölle voidaan taata ruotsinkieliset palvelut. 
 

§ 33 Muutosjohtajan profiili  

Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) rakenneuudistuksen suunnittelun 
poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 24.5.2016 päättänyt palkata muutosjoh-
tajan maakuntauudistuksen sote-osaa varten.  Ohjausryhmä päätti esittää, että Vaa-
san sairaanhoitopiiri palkkaa muutosjohtajan määräaikaisesti siihen saakka, että 
uusi maakunta voi toimia hänen työnantajanaan. 
 
Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 13.6.2016 antaa operatiivi-
selle johdolle oikeuden julistaa avoimeksi määräaikainen maakuntauudistuksen so-
te-osan muutos-/projektijohtajan toimi. Henkilö palkataan syksystä 2016 aina 
31.12.2017 saakka. Tarvittaessa aikaa voidaan pidentää erillispäätöksellä, jos uusi 
maakuntahallinto ei ole ehtinyt järjestäytyä. Toimen kulut katetaan sairaanhoitopii-
rin jäsenmaksuilla. Pohjanmaan liitto neuvottelee Kruunupyyn kunnan kanssa siitä, 
että Kruunupyy maksaa osuutenaan vastaavan asukaskohtaisen summan, vaikka 
kunta ei kuulu Vaasan sairaanhoitopiiriin. 
 
Sote-valmisteluryhmän kokouksessa 22.6.2016 päätettiin, että muutosjohtajan 
palkkaa Pohjanmaan liitto ja että toimen kulut katetaan sairaanhoitopiirin jäsen-
maksuilla. Tämä sen vuoksi, että Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan maakuntaan mut-
ta ei Vaasan sairaanhoitopiiriin ja siksi, että sairaanhoitopiiri lakkautetaan, kun uusi 
maakuntaorganisaatio muodostetaan. Kruunupyyn osuus maksetaan suoraan Poh-
janmaan liitolle. Valmisteluryhmä ehdottaa, että poliittinen ohjausryhmä kokouk-
sessaan  28.6.2016 nimittää haastatteluja varten ryhmän, johon kuuluvat Göran 
Honga, Jukka Kentala, Gun Kapténs ja poliittinen edustaja etelä-, keski- ja pohjois-
alueelta sekä edustaja Pohjanmaan liitosta, joka toimii muutosjohtajan työnantaja-
na.    



Asiasivu 5(5) 
 
Elin §  Kokouspäivä sivu 
 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 
Valmisteluryhmä ehdotti seuraavia kelpoisuusehtoja muutosjohtajan määräaikaisel-
le toimelle: soveltuva korkeakoulututkinto, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollos-
ta, hyvä suomen ja ruotsin kielen taito, kokemusta johtamisesta sekä perehtyneisyyt-
tä hallintoprosesseihin. 
 
Valmisteluryhmä ehdottaa, että muutosjohtaja voitaisiin palkata myös suoraan, ha-
kumenettelyn ulkopuolelta. 
 

 
§ 34 Aikataulu 

Göran Honga esitteli aikataulun (liite 1) Pohjanmaan sote-työlle.  
 

§ 35 Muut asiat 

Valmisteluryhmä päätti, että Vaasan sairaanhoitopiirin viestintäsuunnittelija Heli 
Masalla on oikeus olla läsnä valmisteluryhmän ja poliittisen ohjausryhmän kokouk-
sissa, sillä hänet on nimitetty Pohjanmaan sote-asioiden tiedottajaksi ja hänen on 
oltava selvillä sote-uudistukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. 
 

§ 36 Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 10.8. klo 13.00 Karikukossa (Y3).  
 
 
 
 
 

Kokouksen päätökset:  
 

- NHG:n raportin korjaukset on tehtävä poliittisen ohjausryhmän seuraavaan koko-
ukseen (28.6.) mennessä. 
 
- Asiantuntijaryhmä saa tehtäväksi laatia kirjallisen koosteen NHG:n raportin lu-
vuista poliittisen ohjausryhmän kokousta (28.6.) varten. 
 
- Pohjanmaan liitto palkkaa muutosjohtajan, ja toimen kulut katetaan sairaanhoito-
piirin jäsenmaksuilla. Kruunupyyn osuus maksetaan suoraan Pohjanmaan liitolle. 
 
- Vaasan sairaanhoitopiirin viestintäsuunnittelija Heli Masalla on oikeus olla läsnä 
valmisteluryhmän ja poliittisen ohjausryhmän kokouksissa. 
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