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§ 1 Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

§ 3 Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta

§ 4 Simuloinnit ministeriöiden kanssa sekä talous

§ 5 Tukipalvelut, eli Mico Botnia ja TeeSe Botnia

§ 6 Pohjanmaan uuden maakunnan hallintosääntö

§ 7 Maakunnan järjestämisvastuu

§ 8 Pohjanmaan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kielellisten vaikutusten arviointi

§ 9 Seuraavat kokoukset

§ 10 Muut asiat

§ 11 Kokouksen päättäminen

4

§ 1 Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carina Storhannus ja Liane Byggmästar. Pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti.
§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja hyväksyttiin.

§ 3 Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta
Uudistuksesta käydään tiivistä keskustelua koko maassa. Kinnunen on pohtinut kolmea erilaista
tulevaisuudennäkymää asukkaiden näkökulmasta: jos uudistus toteutuu, jos se viivästyy tai
uudistus ei toteudu. Sotea varten laatimamme palvelustrategian avulla väestö saa aiempaa
parempaa palvelua, jos uudistus toteutuu. Tilanne on pahin, jos uudistus viivästyy. Ihmiset
pelkäävät, etteivät he saa palveluita kunnissa ja pelkotila jatkuu, jos uudistus viivästyy. Mikään
huono vaihtoehto ei ole sekään, että uudistus ei toteudu, mutta silloin riski on suurempi sen
suhteen, että yksittäiset kunnat eivät halua integroida sote-palveluita.
Järjestäjäpuolta on alettu suunnitella. Meillä on yksi henkilö, joka työskentelee 100-prosenttisesti icttoiminnan yhteensovittamisen parissa. Vuonna 2025 meillä voisi olla valmiiksi integroitu ictjärjestelmä. Meidän on vain odotettava valinnavapauslakia ja katsottava, millainen siitä tulee.
Kaikki tähän saakka suunniteltu löytyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta.
Suunnitelma lähetetään poliittiselle viiteryhmälle ennen seuraavaa kokousta ja se käsitellään
kesäkuun kokouksessa.
Kaikilla kunnilla on paineita talousarvioidensa nostamiseen ja mitä enemmän rahaa käytetään, sitä
enemmän maakunnan on säästettävä. Maakunnan talousarvio laaditaan niin, että Pohjanmaan maakunta saa 2020 rahaa sen mukaan, mitä organisaatiot ovat käyttäneet 2018 ja
2019. Vuosina 2020–2025 maakunnan talousarvio pohjautuu todellisiin kuluihin, jotka perustuvat erilaisiin indikaattoreihin. Säästöt tulevat sote-palveluiden integroinnista ja maakunnan
hallinnosta saatavilla säästöillä. Kliinisestä puolesta ei voida säästää. Kunnilla on suuri tarve
henkilöstökulujen lisäämiseen mm. vanhustenhoidossa ja lastensuojelussa. Ammattijärjestöt
ovat aktivoituneet. Mitä tulee palkkojen harmonisointiin, ne on harmonisoitava korkeimman
palkan mukaan.
On tärkeää, että kuntien vuoden 2019 talousarviot laaditaan realistisella tasolla. Mitä enemmän käytämme vuosina 2018–2019, sitä suurempi miinus tulevaisuudessa.
Olemme järjestäjäpuolella jakaneet käyttäjät kolmeen ikäluokkaan. Sama luokittelu on tehty tuottajapuolella. Liikelaitosten perustamiseen ei ole helppoa mallia. Sote-keskusten rahoitus perustuu kapitaatioon, joten se riippuu siitä, mitä terveyskeskusta asukkaat haluavat käyttää. Jos he
käyttävät yksityistä puolta, ei maakunnan terveyskeskusta voida pitää, jos sinne ei tule asiakkaita.
Sote-keskukset eivät aloita 2020, vaan silloin jatketaan entiseen tapaan. Muutokset alkavat vuonna
2021. Asiakkailla on kuusi kuukautta aikaa valita, mihin keskukseen he haluavat kuulua. Sote5

keskusten on pystyttävä sopeutumaan nopeisiin muutoksiin potilasvirrassa ja niillä on oltava
oma hallitus. Asiakkaat sitoutuvat terveyskeskukseen vain kuudeksi kuukaudeksi. Emme saa
antaa lisärahaa sote-keskuksille maakunnalta. Meidän on pystyttävä ennustamaan, mitä valintoja asiakkaat tekevät. Nykyinen käyttö Kelan ja kuntien lukujen perusteella. Saamme tietoa
pilottien avulla. Jos sote-keskuksessa ei ole jonoja, palvelu ja laatu on hyvä ja sijainti lähellä,
asiakkaita saadaan. Jos sote-keskus ei toimi, ihmiset valitsevat yksityisen terveyskeskuksen.
Sote-keskukset ja liikelaitokset maksavat käyttämistään tiloista. Tilakeskus tekee vuokrasopimuksen
kuntien kanssa, ja kunnat vuokraavat tilat maakunnille. Tilat lankeavat kuntien käsiin kolmen
vuoden jälkeen, kun maakunnat eivät enää vuokraa niitä. Tilakeskuksen kanssa solmitaan
kolmevuotinen sopimus. Jos kolmen vuoden aikana huomataan, että terveyskeskuksen toiminta hiipuu, olisi näiden kolmen vuoden aikana voitava aloittaa uusien sopimusten tekeminen
muiden toimijoiden kanssa. Ara olisi voitava saada mukaan niin, että voidaan neuvotella tilojen
käyttämisestä muuhun tarkoitukseen. Emme voi vain istua ja odottaa kolme vuotta.
Väliaikaisellä valmistelutoimielimellä on kokous tulevana perjantaina. Päätettävänä on mm. maakunnan vaikuttamistoimielinten valmistelu. Pohjanmaan liitolla ei ole riittävästi resursseja, jotta
se pystyisi jo nyt asettamaan nämä vaikuttamiselimet. Sen sijaan tehostamme yhteistyötä
kunnissa jo olemassa olevien elinten kanssa, joita ovat esimerkiksi nuorisovaltuustot, vammaisneuvostot ja vanhusneuvostot. On perustettava vähemmistökielen vaikuttamistoimielin.
Kuntien nuorisovaltuustoille on pidetty työpaja. Mari Lintula ja Pia Haglund vetävät maakunnan ict-palveluiden suunnittelua. Valtiovarainministeriö on antanut paljon resursseja ictasioihin. Käytämme entisiä järjestelmiä, kunnes saamme uudet.
Päätös : Nykytilanne merkitään tiedoksi.

§ 4 Simuloinnit ministeriöiden kanssa sekä talous
STM on tehnyt neljä erilaista simulaatioharjoitusta. Luvut muuttuvat ja tarkentuvat koko ajan. Saimme hyvää palautetta STM:stä, mutta myös huonoa palautetta, mm. että erikoissairaanhoito
olisi tehotonta. Se ei ole tehotonta, vaan luvut johtuvat siitä, että avohoidon osuus on suuri ja
sen vuoksi tulokset ovat harhaanjohtavia. Diagnoosien rekisteröinti vaikuttaa sairastavuusindeksiin. Perusterveydenhuollon olisi parannettava diagnoosien rekisteröintiä, erityisesti sivudiagnoosien. Asia on otettava esiin kuntien kanssa. Maakuntien rahoituksesta 90 % on kuitenkin tarveharkintaista ja lisäksi meillä on terve väestö.
Päätös : Nykytilanne merkitään tiedoksi.
§ 5 Tukipalvelut, eli Mico Botnia ja TeeSe Botnia
Mico Botnia Oy rekrytoi uutta väkeä ja se, mitä olemme onnistuneet säästämään siivous- ja keittiöpuolella, on vaarassa hävitä. Tänä vuonna emme saa suunniteltuja säästöjä erikoissairaanhoidon kuluissa Mico Botnian ja TeeSe Botnian perustamisen vuoksi. Mico Botnia ja TeeSe
Botnia aloittavat toimintansa 1.5. Kaikki kunnat ovat osakkaina Mico Botniassa mutta vain
Vaasa ja Vshp TeeSe Botniassa.
Päätös : Nykytilanne merkitään tiedoksi.
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§ 6 Pohjanmaan uuden maakunnan hallintosääntö
Hallintosääntöä valmistellaan.
Päätös : Nykytilanne merkitään tiedoksi.

§ 7 Maakunnan järjestämisvastuu
Päätös : Nykytilanne merkitään tiedoksi.

§ 8 Pohjanmaan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kielellisten vaikutusten arviointi
Kielellisten vaikutusten arviointia valmistellaan.
Päätös : Nykytilanne merkitään tiedoksi.

§ 9 Seuraavat kokoukset
19.6.2018 klo 9–11, Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä

§ 10 Muut asiat
Pia Haglund ja Mari Lintula kutsutaan seuraavaan kokoukseen kertomaan ict-suunnitelmista: icthallinnon rakenteesta, ict-infrastruktuurin perustasta, uuden maakunnan HR-, talous- ja potilashallinnon järjestelmistä sekä vanhojen tietojen siirtämisestä Kantaan.
19.6. klo 17 järjestetään tiedotustilaisuus, jossat muutosjohtajat kertovat, mitä kaikkea maakuntauudistuksen valmistelussa on tehty tähän saakka. Poliittinen viiteryhmä kutsutaan tähän tilaisuuteen.

§ 11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
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