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§ 15  Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Gun Kapténs avasi kokouksen klo 10.10. Kaikki ovat saaneet kutsun 
kokoukseen. Malin Brännkärr on estynyt saapumasta kokoukseen.  
 

§ 16  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin seuraavalla, pykälään 13 tehdyllä lisä-
yksellä: Perusturvajohtaja Tiia Krooks Kaskisten kaupungista osallistui ministerivie-
railuun 23.2.2016, jossa keskusteltiin sairaanhoitopiirin eteläisen alueen päivystys-
kysymyksistä. 
 
 

§ 17  Kuntien kannanotto vaihtoehtoihin 1 tai 2 tai niiden yhdistelmään 

Hallitus on neuvotteluiden ja reformiministerityöryhmän valmistelutyön perusteella 
sopinut sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tarkemmista suuntaviivoista. Suun-
taviivojen perusteella aiesopimus tai uusi sairaanhoito-organisaatio eivät ole enää 
ajankohtaisia Pohjanmaalla.  
 
Sote-valmisteluryhmä ehdottaa sen vuoksi poliittiselle ohjausryhmälle 
seuraavaa:  
 

a) Kunnat ovat yhtä mieltä siitä, että toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuolto-
alueen perustamiseksi käynnistetään optimaalisen palvelurakenteen saavut-
tamiseksi. Alue kattaa nykyisen sairaanhoitopiirin alueen.  
 

b) Kunnat antavat sairaanhoitopiirin tehtäväksi välittömästi päivittää NHG:n 
tekemän raportin nykytilannetta vastaavaksi. Raporttia laajennetaan niin, et-
tä se sisältää suunnitelman tulevasta palvelurakenteesta. Laaditaan kunta- ja 
alueanalyysit ja lisäksi asetetaan alueelliset asiantuntijaryhmät, joissa on 
henkilöstön edustajia. Meneillään olevat tehostamistoimet otetaan huomi-
oon.  Lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpide-ehdotukset. 
 

c) VKS:n pysyminen laajan päivystyksen sairaalana on integroidun hoitoraken-
teen lähtökohtana. 

 
d) Selvitystyöhön pitää sisältyä uuden alueen alustava organisatorinen valmis-

telutyö  siten, että siinä tehdään ehdotus sekä organisointivastuussa olevan 
toimielimen että tuotantoyksikön/-yksiköiden rakenteesta sekä prosessiku-
vaus siirtymisestä uuteen organisaatioon sisältäen luonnokset tarpeellisista 
sopimuksista. Selvitystyötä varten asetetaan ohjausryhmä, joka koostuu ny-
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kyisestä poliittisesta ohjausryhmästä. Työtä tukevat kunnanjohtajat ja aiem-
min asetettu asiantuntijaryhmä.  
 

e) Pohjanmaan liitto valmistelee maakuntauudistuksen muilta osin. 
 

f) Selvitystyö tehdään 1.5.–31.8.2016, jonka jälkeen aikaansaannos ja sopimus 
voidaan käsitellä. 
 

g) Paikalle kutsutaan hankepäällikkö Sinikka Salo. 
 

§ 18 Keskustelua aiesopimuksesta  

Keskustelua ei käyty pykälässä 17 kerrotun perusteella. 
 

§ 19 Keskustelua mahdollisesta uudesta sairaanhoidon organisaatiosta Pohjanmaalla 

Keskustelua ei käyty pykälässä 17 kerrotun perusteella. 
 

§ 20 Muut asiat 

Kaskisten kaupunginjohtaja Marlene Svens pyysi selvitystä erikoissairaanhoidon ku-
lujen kasvusta Kaskisten osalta. Selvitys haluttiin viimeistään 24.4.2016. 

 
§ 21 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 
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