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-
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x
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-

Pietarsaari

Peter Boström
peter.bostrom@datic.fi

-

Annica Haldin
haldin.annica@pp.inet.fi

-

Uusikarlepyy

Maria Palm
maria.palm@nykarleby.fi

x
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-
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Raija Kujanpää
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x

Thomas Öhman
thomas.ohman@netikka.fi

-
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x
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-

Vaasan kaupunki

Hans Frantz

x

Vaasan kaupunki

Jukka Kentala

x

Pohjanmaan liitto

Kaj Suomela

x

Muut
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Pohjanmaan liitto

Varpu Rajaniemi

x
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Marina Kinnunen

x
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Pia Wik

x

Österbottens förbund

Petra Fager

x

Österbottens förbund

Marie Sjölind

x
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Elin:

Poliittinen viiteryhmä
Aika:

7.12.2017 klo. 9–11.35

Paikka:

Pohjanmaan liitto

ASIALISTA

Pykälä

Asia

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
2. Viiteryhmän järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastus
3. Luonnos viiteryhmän työjärjestykseksi
4. Tilannekatsaus Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelusta ja seuraavista askeleista
5. Tilannekatsaus Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelusta ja seuraavista askeleista
6. Keskustelua hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (lue enemmän: http//alueuudistus.fi/lausuntopyyntö-311-2017)
7. Pohjanmaan pilottikokeilu
8. Seuraavat kokoukset
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen
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§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Viiteryhmä järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä
oleva jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes viiteryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on
valittu. Sihteeri valitaan erikseen.
Kaj Suomela toivotti kaikki tervetulleiksi ja kertoi poliittisen viiteryhmän taustoista. Maakunnat
ovat järjestäytyneet hieman eri tavoin. Kaikilla kunnilla on yksi edustaja poliittisessa viiteryhmässä. Ryhmällä ei ole oikeudellista toimivaltaa.
Lasse Gästgivars avasi kokouksen ja totesi, että kutsu on lähetetty ajoissa ja osallistujamäärä
on riittävä.

§ 2 Viiteryhmän järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastus
Poliittisen viiteryhmän puheenjohtajaksi valittiin Hans Frantz. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mikaela Björklund ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Maria Palm. Poliittisen viiteryhmän sihteeriksi valittiin Pia Wik ja varasihteeriksi Petra Fager.
Gästgivars luovutti puheenjohtajan paikan Hans Frantzille.
Håkan Knip ja Tapio Nyysti valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 3 Luonnos viiteryhmän työjärjestykseksi
Keskusteltiin viiteryhmän tehtävistä, jotka on mainittu poliittisen viiteryhmän ohjesäännön (liite
1) kohdassa 1.1 (poliittisen viiteryhmän tehtävät).
Ryhmä päätti poistaa seuraavan tehtävän:
- seurata Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
valmistelua.
Päätös: Tekstin lopullinen muoto kohdassa 1.1 on seuraava:
Viiteryhmän tehtävänä on
-

ohjata ja valvoa Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä uuden maakunnan toiminnan käynnistämisen esivalmistelua toimien vuorovaikutuksessa kunnan- ja kaupunginjohtajien foorumin kanssa

-

huolehtia omalta osaltaan uudistuksen etenemisestä oikeassa aikataulussa valtakunnalliset
linjaukset huomioon ottaen

-

varmistaa Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
valmistelun yhteensovittaminen

-

edistää uudistuksen myötä tapahtuvaa muutosta kunnissa ja jatkaa tätä kehittämistyötä.
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§ 4 Tilannekatsaus Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelusta ja seuraavista askeleista
Muutosjohtaja Varpu Rajaniemi selosti maakuntauudistuksen valmistelun valtakunnallista tilannetta (liite 2).
Suomessa tulee olemaan 18 maakuntaa. Maakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on
alueellaan itsehallinto. Sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja muita lakisääteisiä tehtäviä siirtyy maakunnille 1. tammikuuta 2020. Silloin lakkautetaan myös aluehallintovirastot ja
Valvira, tilalle tulee Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova).
Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Ympäristöministeriö ehdottaa, että maisemasuunnittelu otetaan maakunnilta pois ja siirretään
kunnille.
Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä maakunnille siirtyy tehtäviä ely-keskuksista, TEtoimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.
Uudet maakunnat perustetaan 1. kesäkuuta 2018. Tuolloin joka maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta ja
käyttää päätösvaltaa kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja aloittaa toimikautensa.
Maakuntavaaleissa äänestetään maakuntavaltuustot maakunnallisille itsehallintoalueille. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien ja maakuntien palvelulaitosten palvelukseen. Kun on kyse kuntien yhteisistä tukipalveluista, työntekijä siirtyy maakunnan tai maakunnan palvelulaitoksen palvelukseen, jos vähintään puolet työntekijän nykyisistä työtehtävistä kuuluu kunnallisten sosiaali- tai terveyspalveluiden piiriin. Pohjanmaalla maakunnan palvelukseen siirtyy noin 9 000 henkeä.
Pohjanmaan maakunnan yhteisen vision ja strategisten linjausten valmistelu on aloitettu ja työ
jatkuu keväällä 2018. Viestintäryhmä tiedottaa aktiivisesti tilanteesta osoitteessa https:
//2020.osterbotten. fi/
Päätös : Merkitään tiedoksi.
§ 5 Tilannekatsaus Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelusta ja seuraavista askeleista
Muutosjohtajat Marina Kinnunen ja Jukka Kentala kertoivat sote-uudistuksen valmistelun valtakunnallisesta tilanteesta (liite 3).
Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelu etenee hyvin, ja sote-valmisteluryhmä kokoontuu
säännöllisesti. Pohjanmaan integroitua sotea koskeva visio, palvelustrategia ja palvelulupaus
ovat pian valmiit. Prosessissa ovat osallisina asukkaat, henkilöstö, virkamiehet ja luottamushenkilöt. Alueella on tahtoa yhteisen ICT-järjestelmän käyttöönottoon, sitä varten on tehty
alustava suunnitelma ja tarkoituksena on palkata projektipäällikkö. Talous- ja henkilöstösuunnittelu on aloitettu. Alkuvuodesta tehdään simulointeja yhteistyössä STM:n ja VM:n kanssa.
Arviointityö on alkanut THL:n kanssa 28.11.2017. Alueellinen arviointiryhmä on nimitetty. Työryhmä on asetettu selvittämään työterveyshuoltoa. Hakemus palvelusetelipilotista on tehty.
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Hakemus sote-koordinaattorista on tehty. Kevään aikana tehdään työtä palvelukokonaisuuksien ja organisaatiomallin parissa. Syksyllä jatketaan palveluverkon ja palveluketjujen parissa.
Päätös : Merkitään tiedoksi.

§ 6 Keskustelua hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (lue enemmän: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017)
Asiasta ei keskusteltu kokouksessa, sillä kaikki kunnat eivät ole vielä käsitelleet asiaa.

§ 7 Pohjanmaan pilottikokeilu
Pohjanmaan osalta jätettiin hakemus valtionavustuksesta ja osallistumisesta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 3.10.2017 julkistamaan palvelusetelikokeiluun. Hakemus ja hankesuunnitelma hyväksyttiin 27.10.2017 Pohjanmaan maakuntauudistusta valmistelevassa väliaikaisessa valmistelutoimielimessä. Hakemus pilottikokeiluun osallistumisesta jätettiin STM:öön
määräajassa 31.10.2017.
Kokeiluun osallistuvien alueiden on katsottu olevan väestöpohjaltaan ja maantieteellisesti riittävän suuria, sillä ne kattavat 67 % maakunnan väestöstä. Kokeiluun valitut kolme aluetta ovat
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto (Pietarsaari, Luoto, Uusikaarlepyy, Pedersöre), Vaasan kaupunki ja Närpiön kaupunki.
Kokeilun päätavoitteena on tuottaa tietoa henkilökohtaisen budjetin laadintaan liittyvistä prosesseista ja arvioida niiden toteutumista ikäihmisten sote-palvelukokonaisuudessa Pohjanmaan maakunnassa. Henkilökohtainen budjetti sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan lakiluonnokseen.
Päätös : Merkitään tiedoksi.

§ 8 Seuraavat kokoukset
2.2. klo 9–11
24.4. klo 9–11
19.6. klo 9–11
§ 9 Muut asiat
Päätös : Viiteryhmän kokouskutsut ja -liitteet sekä pöytäkirjat lähetetään tiedoksi varsinaisten
jäsenten varajäsenille. Kokouspäivämäärät lähetetään sähköisesti. Allekirjoitetut pöytäkirjat
lähetetään kunnanjohtajille tiedoksi.

§ 10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

7

