PÖYTÄKIRJA YHTEISTYÖRYHMÄ
Aika:

22.3.2019 klo 9.05 – 9.50

Paikka:

Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarenkatu 6, Vaasa)

Läsnäolijat
Henkilöstön edustus

Varsinainen jäsen

JUKO

Tuija Kivioja

-

Heli Ylihärsilä

-

Julkisen alan unioni ry

Maria Holmstedt-Lehtinen

x

Seija Paakkinen

-

KoHo

Kim Yli-Pelkola

x

Anne Humalamäki

-

AKAVA

Eeva Kopposela

-

Kimmo Riusala

-

STTK

Anne Ojanperä

-

Vesa-Pekka Simula

-

Maku-valmistelijat

Kaj Suomela, puh.joht.

-

Varpu Rajaniemi, varapj.

x

Sote-valmistelijat

Jukka Kentala

-

Marina Kinnunen

-

Henkilöstöasiain valmistelijat

Päivi Berg, siht.

x

Stefan Söderqvist, varasiht.

-

Ann-Charlott Gröndahl

x

Petra Fager

x

Kutsutut asiantuntijat

Varajäsen

Asiat
1. Kokouksen avaus
- Varpu Rajaniemi toimi kokouksessa puheenjohtajana. Hän avasi kokouksen klo 9.05 ja toivotti
läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
- Todettiin läsnäolijat ylläolevan listan mukaisiksi.
3. Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksesta: valmistelun alasajo ja jatkotyö
- Varpu Rajaniemi avasi tilannetta liitteenä olevalla powerpoint-esityksellä Aktuellt om landskaps- och
vårdreformen: avveckling av beredningen och fortsatt arbete/ Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksesta: valmistelun alasajo ja jatkotyö.
- Tavoitteena on hyödyntää tehtyä työtä mahdollisimman paljon Pohjanmaalla ja mahdollisissa
valtakunnallisissa tulevissa uudistusvalmisteluissa, mm.
•

Asiakkaiden osallisuus:
– Pohjanmaan vaikuttamistoimielimet
▪ nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto (kielivähemmistön
vaikuttamistoimielin)
▪ tavoitteena on, että maakuntahallitus asettaisi maakunnallisen nuorisovaltuuston,
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston; maakunnallista kielivähemmistön
vaikuttamistoimielintä ei kuitenkaan asetettane)
– Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta, jonka maakuntahallitus on jo päättänyt asettaa
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– Viestintäryhmä: jatketaan verkostomaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen
Pohjanmaan osallisuusareena – Österbottens delaktighetsarena 24.4.19, Alere
– Ohjelma ja ilmoittautumislinkki: https://www.dittosterbotten.fi/osallisuusareena/
3.6.19 Loppuseminaari – slutseminarium
Tiedolla johtaminen
– Esim. kokonaisarkkitehtuurihanke: toimintojen kuvaaminen, tämä jää kesken.
– Tiedolla johtamisessa on selkeitä tarpeita, mm. sote-puolella jatkuu valtakunnallisten
indikaattorien kehittäminen ja seuraaminen ja tarvetta avaintietojen vertailtavuuteen,
tietojen hyödyntämiseen alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Due diligence: Sopimusten tarkistus/Cloudia
– Selvitetään, voidaanko jo Cloudia-järjestelmään kerättyä tietoa hyödyntää mm. Pohjanmaan
vapaaehtoisen hyvinvointialueen valmistelussa sote-sopimusten osalta. Pohjanmaan liitto
käy neuvotteluja asiasta sairaanhoitopiirin ja kuntien kanssa, tietosuoja ja juridiikka
huomioidaan ratkaisussa tarkasti.
Tukipalvelut
– Mico Botnia Oy Ab ja TeeSe Botnia Oy Ab jatkavat toimintaansa
Valmistelun rahoitus
– VM:n kirjeessä tuli 20.3.19 ohjeistus rahoituksen käytöstä: rahoitus on käytettävissä
hallittuun alasajoon ja raportointiin 31.12.2019 saakka
– Tilaisuuksia edelleen vuoden 2019 aikana, esim. Kuntaliiton järjestämät maakuntafoorumit
jatkuvat, yhtenä teemana väestö.
– loppuraportointi laaditaan, jotta tehty työ saadaan arkistoitua ja tarvittaessa hyödynnettyä
rekrytointitilanne Pohjanmaan maakuntavalmistelussa
– Pohjanmaan valmistelu on tehty pienin voimavaroin: kokoaikaisia valmistelijoita on ollut
yhteensä sote- ja maku-valmistelussa 7 henkilöä ja osa-aikaisia 15 henkilöä. Osa-aikaisilla
työaika on vaihdellut 10–50% ja valmistelutyöt on tehty lisätyönä oman työn ohessa.
– ICT-rahoitus tullut erikseen. Tässä valmistelussa on ollut 1 kokoaikainen ja osa-aikaisesti 1
hlö (40 %), suurin osa työstä on tehty projektityönä ulkoisten palvelutuottajien henkilöstön
toimesta.
– Valmistelijoista moni siirtyy vakinaisiin tehtäviinsä. Työsuhteita päättyy eri aikatauluilla
työtilanteesta ja alasajosta riippuen eri vaiheissa.

4. Muut asiat
- Varpu kiitti henkilöstöä osallistumisesta valmisteluun sekä korosti myös teema- ja työryhmissä tehtyä
arvokasta valmistelutyötä. Pohjanmaan maakuntavalmistelua on yhdessä tehty hyvässä hengessä.
Loppuraportti valmistuu syyspuolella, ja se on tarkoitus viedä maakuntahallituksen ja
maakuntavaltuuston käsittelyyn.
- Myös henkilöstön edustajat korostivat, että tehty valmistelutyö lähensi toimijoita ja tiivisti yhteistyötä
eri organisaatioiden välillä, mikä on hyödyllistä joka tapauksessa jatkoa ajatellen. Henkilöstöllä olisi
ollut valmiuksia mennä uudistuksessa eteenpäin.
5. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50 kiittämällä osallistujia.

LIITE:

Aktuellt om landskaps- och vårdreformen: avveckling av beredningen och fortsatt arbete/
Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksesta: valmistelun alasajo ja jatkotyö.
Varpu Rajaniemi 22.3.2019.
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