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§ 29  Mötet öppnas 

Ordförande Gun Kapténs öppnade mötet kl 9.10. Alla har fått kallelse till mötet. 
Mats Brandt, Tomas Häyry och Riitta El-Nemr är förhindrade att deltaga i mötet. 
Dan-Anders Sjöqvist är Riitta El-Nemrs ersättare på mötet. 
 

§ 30 Föregående mötets protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes. 
 

§ 31 Lägesrapport från de regionala grupperna 

NHG har gjort ett första utkast på rapporten ”Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja 
terveyspalveluiden käytön ja kustannusten päivitys”. Beredningsgruppen gick 
igenom rapporten och gav följande kommentarer: 
- Statistik från 2014 och 2015 finns blandat. Alla statistik i rapporten som tagits 

från THL är från 2014. 
- Oklarheter i siffrorna från kommunerna i norr. NHG har fått kommunvisa upp-

gifter. På många ställen i rapporten saknas siffror från Larsmo, Nykarleby och 
Pedersöre. 

- Sid 32. Brytpunkt kunde vara över 85 år i stället för över 75 år. 
- Sidan 38 ser konstig ut. Måste kollas upp. 
 
Korrigeringarna bör göras tills politiska styrgruppens möte 28.6.2016. Riikka-Leena 
Leskelä från NHG kommer till mötet och presenterar rapporten. 
 
Sote-planeringsarbetet i grupperna i norr, mitten och söder forstätter.  
 
Expertgruppen får i uppdrag att göra en skriftlig sammanfattning av siffrorna i NHG 
rapporten till politiska styrgruppens möte.  
 

§ 32 Skrivelsen till Sipilä 

En skrivelse gällande de språkliga aspekterna i jourfrågan är skickad till Sipilä och 
övriga beslutsfattare och sakkunniga. Prof. Olli Mäenpää har inom juni månad lovat 
ett skriftligt utlåtande i språkfrågan gällande Vasa centralsjukhus jourstatus. Enligt 
Mäenpää kan Lex Karleby från år 2009 direkt appliceras i jourfrågan. Utlåtandet 
kommer att skickas till samma personer som den tidigare skrivelsen till Sipilä. SHM 
har startat en språkkonsekvensbedömning i jourfrågan. Minister Rehula föreslår att 
man via arbetsfördelning inom Tyks erva försöker trygga full jour på Vasa central-
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sjukhus. Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt kommer inte att göra ett skriftligt ut-
låtande på att de inte klarar av att ge svensk service. Beredningsgruppen föreslår ett 
möte med Paula Risikko. Budskapet från beredningsgruppen är entydigt 12 + 1 sjuk-
hus med full jour där Vasa centralsjukhus är ett, för att trygga den svenskspråkiga 
servicen åt befolkningen i Österbotten. 
 

§ 33 Förändringsledarens profil  

Den politiska styrgruppen i Österbotten för planeringen av social-, hälso- och sjuk-
vårdens (sote) strukturreform har på sitt möte 24.05.2016 beslutat att en föränd-
ringsledare för sote delen av landskapsreformen ska anställas. Styrgruppen beslöt 
att göra en framställan att förändringsledaren i begynnelseskedet skulle anställas av 
Vasa sjukvårdsdistrikt på viss tid tills det nya landskapet kan organiseras som arbetsgi-
vare. 
 
Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt på sitt möte 13.6.2016 att ge den operativa 
ledningen rätten att lediganslå en tidsbestämd befattning som förändrings-
/projektledare inom sote i landskapsreformen. Anställningen görs för tiden hösten 
2016 – 31.12.2017. Vid behov kan den förlängas med ett separat beslut om den nya 
landskapsförvaltningen inte har hunnit organiseras. Kostnaderna för befattningen 
täcks via sjukvårdsdistriktets medlemsavgift. Österbottens förbund förhandlar med 
Kronoby kommun om att Kronoby betalar motsvarande summa per invånare som 
sin andel fast kommunen inte hör till Vasa sjukvårdsdistrikt. 
 
På sote-beredningsgruppens möte 22.6.2016 beslöt man att förändringsledaren an-
ställs av Österbottens förbund och att kostnaderna för befattningen täcks via sjuk-
vårdsdistriktets medlemsavgift. Detta för att Kronoby hör till landskapet Österbot-
ten men inte till Vasa sjukvårdsdistrikt och för att sjukvårdsdistrikten upplöses då 
den nya landskapsorganisationen bildas. Kronobys andel betalas direkt till Österbot-
tens förbund. Beredningsgruppen föreslår att den politiska styrguppen för sote på 
sitt möte 28.6.2016 utser en intervjugrupp bestående av Göran Honga, Jukka Ken-
tala, Gun Kapténs och en politisk representant från området i söder, mitten och norr 
samt en representant från Österbottens förbund som kommer att fungera som ar-
betsgivare för förändringsledaren.  
 
Beredningsgruppen föreslog följande kriterier för den tidsbundna befattningen som 
förändringsledare; lämplig högskoleexamen, erfarenhet av social-, hälso- och sjuk-
vårdsbranschen, goda kunskaper i svenska och finska, ledarskapserfarenhet samt in-
sikt i förvaltningsprocesser. 
 
Beredningsgruppen föreslår också att det finns möjligheter till direktanställning. 
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§ 34 Tidtabell 

Göran Honga presentarade tidtabellen (bilaga 1) för sote-arbetet i Österbotten.  
 

§ 35 Övriga ärenden 

Beredningsgruppen beslöt att Vasa sjukvårdsdistrikts informatör Heli Masa har rätt 
att närvara på beredningsgruppens och politiska styrgruppens möten eftersom hon 
är utsedd som informatör i sote frågorna för Österbotten och bör vara uppdaterad 
om det aktuella läget gällande sote reformen. 
 

§ 36 Nästa möte 

Nästa möte hålls 10.8 kl 13.00 i Roskarl Y3.  
 
 
 
 
 

Beslut från mötet:  
 

- Korrigeringarna i NHG rapporten bör göras till politiska styrgruppens möte 28.6. 
 
- Expertgruppen får i uppdrag att göra en skriftlig sammanfattning av siffrorna i 
NHG rapporten till politiska styrgruppens möte 28.6. 
 
- Förändringsledaren anställs av Österbottens förbund och kostnaderna för befatt-
ningen täcks via sjukvårdsdistriktets medlemsavgift. Kronobys andel betalas direkt 
till Österbottens förbund. 
 
- Vasa sjukvårdsdistrikts informatör Heli Masa har rätt att närvara på berednings-
gruppens och politiska styrgruppens möten. 
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