KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Elin:

Poliittinen viiteryhmä

Aika:

25.9 klo 9-11

Paikka:

Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarenkatu 6, Vaasa)

Läsnä:

Erillisen listan mukaan

Puheenjohtaja:

Sihteeri:
Pykälät:

Hans Frantz
Pia Wik
1-9

Pöytäkirjantarkastajat:

Greger Forsblom

Annica Haldin

1

Organisaatio

Jäsen

Läsnä

Varajäsen

Vaasan sairaanhoitopiiri

Hans Frantz
hans.frantz@gmail.com

x

Kaskinen

Carl-Gustav Mangs
cgmangs@anvianet.fi

X

Kari Häggblom
kari.haggblom@wippies.fi

Korsnäs

Sven-Erik Bernas
svenerik.bernas@gmail.com

X

Marcus Nordmyr
marcus.nordmyr@gmail.com

Kristiinankaupunki

Åsa Blomstedt
asa.blomstedt@gmail.com

X

Carina Storhannus
carina.storhannus@gmail.com

Kruunupyy

Liane Byggmäster
liane.b@anvianet.fi

Bengt-Johan Skullbacka
bj.skullbacka@agrolink.fi

Laihia

Tapio Nyysti
tapio.nyysti@laihia.fi

Asko Salminen
asko.salminen@laihia.fi

Luoto

Ulf Stenman
ulf.stenman@larsmo.fi

Daniel Svenlin
daniel.svenlin@larsmo.fi

Maalahti

Håkan Knip
hakan.knip@pp.malax.fi

Folke Storbacka
folke.storbacka@malax.fi

Mustasaari

Lars Gästgivars
lasseg@netikka.fi

Anita Sundman
anita.sundman@abo.fi

Närpiö

Mikaela Björklund
mikaela.bjorklund@abo.fi

x

Olav Sjögård
olav.sjogard@luukku.com

Pedersöre

Greger Forsblom
greger.forsblom@pedersore.fi

x

Johanna Holmäng
johanna.holmang@pedersore.fi

Pietarsaari

Peter Boström
peter.bostrom@datic.fi

Uusikarlepyy

Maria Palm
maria.palm@nykarleby.fi

x

Steve Nyholm
steve.nyholm@nykarleby.fi

Vaasa

Raija Kujanpää
raija.kujanpaa@netikka.fi

x

Thomas Öhman
thomas.ohman@netikka.fi

Vöyri

Rainer Bystedt
rainer.bystedt@kattopiste.fi

x

Kjell Heir
kjell.heir@novia.fi

Pohjanmaan vasemmisto

Jarmo Ittonen
jarmo.ittonen@multi.fi

x

Aino Akinyemi
aino.akinyemi@hotmail.com

Pohjanmaan sosiaalidemokraatit

Kim Berg
kim.berg@vshp.fi

Läsnä

Poliiittinen viiteryhmä

Annica Haldin
haldin.annica@pp.inet.fi

x

x

x

Anita Niemi-Iilahti
anita.niemi-iilahti@netikka.fi

2

Kristillisdemokraatit

Heimo Hokkanen
heimo.hokkanen@vaasa.fi

Andreas Hjulfors
andreas.hjulfors@
edu.larsmo.fi

Vihreät

Tuula Närvä
tuula.narva@netikka.fi

x

Pohjanmaan liitto

Kaj Suomela

X

Pohjanmaan liitto

Varpu Rajaniemi

X

Vshp

Marina Kinnunen

X

Vshp

Pia Wik

X

Vshp

Maria Hammar

X

Vaasan kaupunki

Jukka Kentala

X

Pohjanmaan liitto

Petra Fager

X

Pohjanmaan liitto

Marie Sjölind

Juha Tuomikoski
juha.r.tuomikoski@gmail.com

Muut läsnäolijat

3

Elin:

Poliittinen viiteryhmä
Aika:

25.9.2018 klo. 9-11

Paikka:

Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarenkatu 6, Vaasa)
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§ 1 Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§ 3 Uudistuksen kansallinen tilanne ja miten uusi aikataulu vaikuttaa valmisteluun (liite 1)
§ 4 Maakuntavalmistelun ja sote-valmistelun nykytilanne
§ 5 Sote-integraatiosuunnitelma (liite 2)
§ 6 Poliittisen ohjausryhmän asettaminen
§ 7 Muut asiat
§ 8 Seuraavat kokoukset
§ 9 Kokouksen päättäminen
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§ 1 Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greger Forsblom ja Annica Haldin. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Puheenjohtaja päätti aloittaa kokouksen pykälällä 5, muutoin mennään esityslistan mukaisesti.
§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja hyväksyttiin.
§ 3 Uudistuksen kansallinen tilanne ja miten uusi aikataulu vaikuttaa valmisteluun (liite 1)
Kaj Suomela teki selkoa valmistelun uudesta aikataulusta (ks. liite 1).
§ 4 Maakuntavalmistelun ja sote-valmistelun nykytilanne
Kaj Suomela ja Varpu Rajaniemi tekivät selkoa maakuntavalmistelusta. Kuntien ja organisaatioiden
sopimuksia on käyty läpi, jotta saadaan kokonaisnäkemys uudelle maakunnalle siirtyvistä asioista.
Joitakin erikoissairaanhoidon sopimuksia on vielä käytävä läpi. Maakuntavalmisteluun on tarkoitus
rekrytoida kääntäjä, mutta odotamme lainsäädäntöä. Jos lainsäädäntö vahvistetaan, myös maakuntavalmistelun viestintään rekrytoidaan kaksi henkeä. Suuri osa maakuntavalmistelutyöstä on järjestämisen ja tuotannon erottamista. Maakuntastrategia toimii kaikkien muiden strategioiden perustana. Maakuntapuolella on tehty paljon työtä palvelukokonaisuuksien, ketjujen ja verkostojen parissa.
Kansallisella tasolla on puhuttu eniten terveyden edistämisestä ja sen rajapinnoista, mutta kuntien
kanssa on keskusteltava myös muista asioista mitä tulee maakunnan ja kuntien välisiin rajapintoihin. Lainsäädännön epävarmuus vaikeuttaa valmistelua, sillä kunnat haluavat valmistelijat takaisin
kuntien tehtäviin. Syksyn aikana maakunnalle valmistellaan koetalousarvio.
Jukka Kentala teki selkoa sote-valmistelusta. Valtiovarainministeriö on tyytyväinen ICT-valmisteluun
Pohjanmaalla. Yksi tärkeimmistä päätöksistä vuoden lopussa koskee valmistelun rahoituksen järjestämistä, mikäli lakeja ei hyväksytä. Henkilökohtaisen budjetin pilotti sai jatkorahoituksen ensi vuodeksi, sillä Pohjanmaan anomus koski nykyistä lainsäädäntöä. Pohjanmaan hankkeeseen ollaan
oltu tyytyväisiä kansallisella tasolla.
Päätös: Nykytilanne merkitään tiedoksi.

§ 5 Sote-integraatiosuunnitelma (liite 2)
Marina Kinnunen teki selkoa sote-integraatiosuunnitelmasta. Lehdistössä on esiintynyt virheellistä
tietoa ja tulkintaa. Emme ole lopettaneet soten suunnittelua, mutta emme myöskään käynnistäneet
mitään uutta. Mitään valmista suunnitelmaa ei ole. Lakien toteutuminen on päivä päivältä epätodennäköisempää, mutta jos ne toteutuvat, ehdimme tehdä sen, mitä pitääkin. Jos integraatio ei toteudu
lakisääteisesti, halutaan Pohjanmaalla integroida sote-palvelut vapaaehtoisesti. Vapaaehtoista integraatiota perustellaan yhteisillä prosesseilla ja laadukkaalla hoidolla. Pietarsaarta varten on laadittu yhteinen strategia, mutta meillä on kuitenkin ongelmia Vshp:n pohjoisosan kanssa, sillä Vshp:iin
kuuluvat potilaat hakeutuvat hoitoon Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Meidän on pystyttävä
tarjoamaan hyvää palvelua Pietarsaaressa.
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Pohjanmaan hyvinvointialueen mallin valmistelu
Kunnat päättävät. Kaksi suurta keskustelutilaisuutta pidettiin 3. lokakuuta. Olle Gull tulee informoimaan eri perussopimusmalleista. Kaikki kuntakohtaisiin kokouksiin osallistuvat voivat olla mukana
yhteisessä keskustelutilaisuudessa 29.11. klo 16.30 Mustasaaren tk:ssa.
Muuta ajankohtaista: Vshp on mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämässä asiakas- ja
potilastietojärjestelmän kilpailutuksessa. Toimittaja valitaan tammikuussa 2019. Tavoitteena on, että
meillä on noin viiden vuoden kuluessa yhtenäinen järjestelmä käytössä alueellamme. Kolmen projektipäällikön rekrytointi on käynnissä ja alue-ICT-johtajan rekrytointi samoin. Säännölliset Skypekokoukset kunnanjohtajien ja Vshp:n johtajan välillä ovat alkaneet kuten myös intensiiviset poliittiset
keskustelut Pohjanmaan hyvinvointialueesta kunkin kunnan kanssa.
Päätös: Nykytilanne merkitään tiedoksi.

§ 6 Poliittisen ohjausryhmän asettaminen
Katso liite 1: Pohjanmaan poliittinen ohjausryhmä.

§ 7 Muut asiat
Ei muita asioita.

§ 8 Seuraavat kokoukset
Ryhmän viimeinen kokous oli tänään. Uutta kokouspäivämäärää ei siten ole. Puheenjohtaja kiitti
poliittisen viiteryhmän jäseniä.

§ 9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.
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