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Sote-valmisteluryhmä 
 
§ 22  Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Gun Kapténs avasi kokouksen klo 9.10. Kaikki ovat saaneet kutsun 
kokoukseen. Mats Brandt ja Tomas Häyry ovat estyneitä eivätkä osallistu kokouk-
seen.   
 

§ 23 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

§ 24 Tilanteen läpikäyminen 

Osa sote-lakipaketista on luvattu antaa ennen juhannusta, mutta ei ruotsinkielistä 
käännöstä. Hallitus on luvannut antaa valinnanvapautta koskevan lain marraskuus-
sa. 
 
Vaasan keskussairaala ei kuulu niiden 12 sairaalan joukkoon, jotka saavat laajan 
päivystyksen. Hoito halutaan keskittää 12:een laajan päivystyksen sairaalaan. Kaksi 
STM:n asettamaa selvitysmiestä selvittää, miten erikoissairaanhoito voidaan keskit-
tää. Selvitysmiehet antavat ehdotuksensa hallitukselle elokuun lopussa. Kesäkuun 3. 
päivänä järjestetään Turussa kuulemistilaisuus erikoissairaanhoidon keskittämises-
tä 12:een laajan päivystyksen sairaalaan. 
 
Valmisteluryhmä on yksimielinen: Vaasan sairaanhoitopiirin kunnat eivät hyväksy 
sitä, että Vaasan keskussairaala jää ilman laajaa päivystystä. Mikään toinen sairaan-
hoitopiiri ei pysty takaamaan ruotsinkielisiä palveluita kuntien asukkaille. Päivys-
tysasiasta tehdään lausunto yhdessä Folktingetin kanssa, ja Sipilän puheilla on tar-
koitus käydä elokuussa. 
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§ 25 Lakiesityksen käsittely 

Ks. § 24. 
 

§ 26 Alueellisten asiantuntijaryhmien työn läpikäyminen: ryhmien kokoonpano ja 
työn tulokset tähän asti  

Eteläisellä alueella on valmis sote-rakenne. Hyvät käytännöt käydään läpi. Ongelmia 
voi syntyä, kun ryhdytään käsittelemään palveluverkkoa. 
Pohjoisalueella ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 8.6. mutta siellä on tehty jo 
kauan työtä sote-integroinnin parissa. 
Keskialueella on pidetty yksi kokous ja sitä ennen muutamia epävirallisia kokouksia. 
Kentala on koonnut asiantuntijaryhmän, jossa on sote-asiaan perehtyneitä asiantun-
tijoita. Ryhmä tavataan piakkoin. 
 

 
§ 27 Muut asiat 

Valmisteluryhmä keskusteli muutosjohtajan palkkaamisesta sote-suunnittelua var-
ten. Päätettiin, että tässä vaiheessa ei palkata ketään. Honga ja Kentala työskentele-
vät sote-suunnittelun parissa kesän yli, ja muutosjohtaja palkataan syksyllä 2016 tai 
keväällä 2017. 
 
Olisi tärkeää, että alueeltamme tehtäisiin hakemus johonkin hallituksen ja STM:n 
kärkihankkeista. Kokouksessa päätettiin, että Pietarsaari koordinoi  hakemusta kär-
kihankkeeseen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisten 
omaishoitoa” ja Vaasa kärkihankkeeseen ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjel-
ma”.  

 
§ 28 Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 22.6. klo 9 Karikukossa (Y3). Kokouksessa esitellään Pohjan-
maan sote-suunnittelutyön aikataulu. 
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