YHTEISTYÖRYHMÄ
Aika

26.9.2018 klo 13.35 – 14.45

Paikka

Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarenkatu 6, Vaasa)

Läsnäolijat
Henkilöstön edustus

Varsinainen jäsen

JUKO

Tuija Kivioja

x

Heli Ylihärsilä

Julkisen alan unioni ry

Maria Holmstedt-Lehtinen

-

Seija Paakkinen

KoHo

Kim Yli-Pelkola

x

Anne Humalamäki

AKAVA

Eeva Kopposela

x

Kimmo Riusala

STTK

Anne Ojanperä

x

Vesa-Pekka Simula

Maku-valmistelijat

Kaj Suomela, puh.joht.

x

Varpu Rajaniemi, varapj.

x

Sote-valmistelijat

Jukka Kentala

x

Marina Kinnunen

x

Henkilöstöasiain valmistelijat

Päivi Berg, siht.

x

Stefan Söderqvist, varasiht.
– poistui klo 13.15

x

Ann-Charlott Gröndahl

x

Petra Fager

x

Kutsutut asiantuntijat

Varajäsen

-

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
−

Kaj Suomela avasi kokouksen klo 13.35

2. Todetaan läsnäolijat
−

Todettiin läsnäolijat.

3. Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksesta
−

−
−

−
−
−

Kaj Suomela kertoi, että valtakunnallinen lainsäädännön etenemistilanne on epäselvä. Valmistelua
jatketaan oletuksella, että osa lakipaketista valmistuu tämän vuoden aikana.
Varpu Rajaniemi esitteli ajankohtaistilannetta Pohjanmaan maakuntavalmistelussa, LIITE
Lainsäädäntöä odotellaan.
Tällä hetkellä voimassa oleva valmistelun jatkoaikataulun mukainen uusi aikataulu esitettiin,
toiminnan järjestäminen uusissa maakunnissa alkaisi 2021, soten valinnanvapauden säädökset
voimaan 2023 (mikäli maakunta ei muuta päätä).
Virallinen väliaikainen toimielin toiminnassa viimeistään 1/2019.
Maakuntavaalit 5/2019, valtuustot järjestäytyvät 8/2019.
Uudistuksen rahoitus:
1

−

−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

 Tilanne aika hyvä Pohjanmaalla. 1.7.18 alkaen 100 % rahoitus valtiolta aiemmasta poiketen
eli omarahoitusosuus poistunut.
Rekrytoinnit: aikataulun viivästyminen heijastuu aiemmin suunniteltuihin rekrytointeihin siten,
ettei toteuteta aiemmin aiotussa mittakaavassa. Tällä hetkellä toteutettavat rekrytoinnit:
 VSHP palkkaa 3 määräaikaista projektipäällikköä, haku päättyi 25.9.18
 kielenkääntäjä suomi-ruotsi-suomi Pohjanmaan liittoon (rekry lokakuu 2018 aikana)
 2 viestinnän henkilöä: verkkosivujen suunnittelija ja sisäisen viestinnän suunnittelijat (rekry
uudistuksen toteutumisen varmistuttua)
 alueellinen ICT-päällikkö
Maakuntastrategian, palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmistelu jatkuu; esimerkiksi
yhdyspinnat, Hyte, palvelutarpeen arviointi, asukkaiden osallisuus.
Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatio.
Hallintosääntö.
Tiedolla johtaminen.
Simulointi ja koetalousarvio.
Muutokset uudistuksen valmisteluorganisaatioon.
Uudistuksen nettisivujen uusi osoite: sinunpohjanmaasi.fi ja dittosterbotten.fi
Pohjanmaan poliittinen viiteryhmä on muuttunut Pohjanmaan poliittiseksi ohjausryhmäksi, tästä
Pohjanmaan maakuntahallituksen päätös 24.9.18. Kokoonpano määräytyy edellisen kuntavaalin
tulosten perusteella, yhteensä 26 jäsentä + heille henkilökohtaiset varajäsenet
 ohjaa ja valvoo esivalmistelua
 varmistaa maakunta ja sote-valmistelun yhteensovittamisen
Henkilöstön siirtymistä ja asemaa koskevat määräajat, ajankohdat

Maakuntauudistuksen teemaryhmien valmistelu on jatkunut:
 palveluita ja palveluketjuja mietitään maakunnan asukkaiden tarpeista
 maakunnan tehtäväalat 26 pakollista tehtäväalaa ja 5 vapaaehtoista tehtäväalaa
 lisäksi kuntien kanssa voidaan sopia maakunnallisista lisäpalveluista
 teemaryhmät listaavat ja nimeävät ne prosessit, joita pidetään tärkeimpinä osina asiakkaiden
palvelupolkuja, aikataulu 31.10.2018 mennessä, taustalla valtakunnallinen tiekartta
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−

−

Henkilöstöllä on huolta ja epävarmuutta tulevaisuudesta, on näkynyt myös henkilöstön
liikkuvuudessa. Mietitään mm. työn sijoituspaikkaa, palkkauksen muutoksia jne, mutta tällä
hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa päätöksiä, linjauksia tai yksilötasolle menevää tietoa.
Marina Kinnunen, ajankohtaista Pohjanmaan sote-valmistelusta, LIITE
Lait tarvitaan, jotta valmistelu selkeytyisi: tällä hetkellä epävarmuustekijöitä, mutta valmistelua
jatketaan, valmistelu viedään lähelle konkretiaa:
 palveluverkko
 kärkihankkeet
 projektipäälliköt rekrytoinnissa
 Valmistelu kytkeytyy myös vapaaehtoisen hyvinvointialueen muodostamiseen
(vapaaehtoinen integraatio), jossa perusteena mm.
 tasavertaiset palvelut
 vähennetään terveyseroja
 kustannukset kuriin
 peruspalveluiden vahvistaminen
 digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja laajempi käyttö
 väestön ja ammattilaisten näkökulmassa integraatiossa hyötyjä
 3.10. keskustelu- ja tilannekatsaus maakuntavalmistelun tilanteessa ja alustava keskustelu
mahdollisen Pohjanmaan sote mallin muodostamisesta
 johtavat viranhaltijat ja keskeiset päättäjät
 ei olemassa mitään päätöksiä
 kuntien yhteinen keskustelutilaisuus 11/2018
 nyt keskustelua, päätökset kunnissa 1/2019
 kyse ei ole keskittämisestä
 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu jatkuu Pohjanmaalla, saatu päätös juuri jatkosta.
 ICT: maakunnat saaneet rahoitusta, VM2 rahoituksen loppuraportti palautettava lokakuun
loppuun mennessä, Pohjanmaan maakunta edennyt hyvin ICT-valmisteluissa 2018 aikana.
 Lähdetty mukaan Keski-Suomen kilpailutukseen asiakas- ja potilastietojärjestelmissä.
 Tiedossa kuitenkin, että nykyiset ohjelmat jatkuvat käytössä vielä vuosia.
 Valtion taholla valmistelu jatkuu ja maakuntiin ja kuntiin tulossa lausunnoille mm.
kasvupalveluihin liittyvää asiaa, Vimanasta tulossa lausuntopyyntö kunnille ym.

4. Muut asiat
− Seuraava kokous perjantaina 14.12.18 klo 13-14.30, Kärppä (lähetetään kalenterikutsu)
− Edellisen henkilöstöinfon linkki https://www.youtube.com/watch?v=LBVn22g0V98
5. Kokouksen päättäminen
− Kaj Suomela päätti kokouksen klo 14.30.
LIITTEET:
Varpu Rajaniemi:

Akutellt_Ajankohtaista

Marina Kinnunen:

Pohjanmaan hyvinvointialue mallin valmistelu - Beredning av modell för
Österbottens välfärdsområde
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