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§ 1  Kokouksen avaaminen 

Koollekutsuja Gun Kapténs avasi kokouksen klo 12.10. Kaikki ovat saaneet kutsun 
kokoukseen. Marlene Svens ja Anne Ekstrand ovat estyneitä eivätkä osallistu koko-
ukseen.  
 

§ 2  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 

Gun Kapténs valittiin sote-valmisteluryhmän puheenjohtajaksi. Juha Rikala valittiin 
varapuheenjohtajaksi.  
 

§ 3  Sihteerin valitseminen 

Pia Wik valittiin sihteeriksi. 
 

§ 4 Sote-valmisteluryhmän tehtävä ja aikataulu  

Ryhmän nimi on ruotsiksi sote-beredningsgruppen ja suomeksi sote-
valmisteluryhmä.  

 
Kunnanjohtajat keskustelivat seikkaperäisesti  sote-uudistuksen nykytilanteesta ja 
siitä, miten alueen pitäisi asiassa edetä. Keskustelussa painotettiin, että poliittisen 
ohjausryhmän on saatava useita vaihtoehtoja analyyseineen, niin että se voi ottaa 
kantaa niihin. Valmius ja halua päättää kaiken sote-toiminnan siirtämisestä yhdelle 
organisaatiolle vaihtelee eri kuntien välillä, ja monet niistä haluavat odottaa halli-
tuksen esitystä. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että suunnittelutyön on jatkuttava 
niin, että poliittinen ohjausryhmä ja kunnat voivat ottaa kantaa eri vaihtoehtoihin 
asteittain valmistelutyön aikana. Henkilöstön edustajat on otettava mukaan heti kun 
reaalisia vaihtoehtoja nostetaan esiin. Nyt on tärkeintä, että kaikki saavat osallistua 
keskusteluun, jotta työ ja mallit voidaan käsitellä niin, että osapuolilla on täysi luot-
tamus toisiinsa. 
 
Sote-valmisteluryhmän tehtävänä on poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 9.3. klo 
14 esitellä ehdotus Pohjanmaan sote-organisaation malleista ja siitä, mitä me tie-
dämme valtiovallan ajatuksista sote-uudistuksen suhteen juuri silloin. 
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§ 5 Sote-asiantuntijaryhmän tehtävä ja aikataulu 

Sote-asiantuntijaryhmän tehtävänä on valmistella materiaalia sote-
valmisteluryhmän seuraavaa 26.2. klo 9 pidettävää kokousta varten. Materiaali lähe-
tetään ennen kokousta valmisteluryhmän sihteerille, joka jakaa sen valmisteluryh-
mälle. Materiaalin tulee sisältää ehdotuksia seuraavasta: 
 
1. Kuntayhtymän perustaminen 
2. Väliaikainen johtoelin sote-itsehallintoalueen suunnittelua varten. Se koostuu 

a. poliitikoista 
b. noin 10 virkamiehestä 

3. Aiesopimus 
 

- Miltä sopimukset näyttävät 
- Henkilöstöä koskevat päivitetyt luvut 
- Maksuosuudet ja kiinteistöt (valtio säätelee) 
- Eri mallien hyvät ja huonot puolet 
- Malleissa selvitetään, mitä seurauksia on henkilöstön siirrolla välittömästi tai 

myöhemmin 
- Mitä me voitamme ja häviämme henkilöstössä ja kiinteistöissä eri malleissa 

 
Selvitykset ovat alkuvaiheessa yleisiä, ja niitä syvennetään poliittisen ohjausryh-
män päättämiltä osin. 

 
§ 6 Sote-asiantuntijaryhmän asettaminen ja puheenjohtajan valitseminen 

Sote-asiantuntijaryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: 
- Jarkko Pirttiperä, K5 
- Alice Backström, K2 
- Pia Vähäkangas, Pietarsaaren seutu 
- Jukka Kentala, Vaasan seutu 
- Göran Honga, Vshp 
 
Sote-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on Göran Honga. Varapuheenjohtaja ja 
sihteeri valitaan ryhmän sisältä. 
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§ 7 Seuraava kokous 

Sote-valmisteluryhmän seuraava kokous on 26.2. klo 9.00 Vaasan keskussairaalan 
Y-rakennuksen 3. kerroksen kokoushuoneessa Karikukko. Tarjolla on kahvia ja voi-
leipää. 
Kokoukseen kutsutaan myös sote-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja. 
 
Jos varsinainen jäsen ei pääse kokoukseen, hän pyytää paikalle varajäsenen. Varsi-
nainen jäsen valitsee itse oman varajäsenensä ja ilmoittaa siitä sihteerille. 
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