POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 5 / 2020
PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:

Pe 21.8.2020 klo 8.30 – 8.50
Etäkokouksena (Teams)
läsnä

Jäsenet:

Muut kutsutut:

Jussi Ylitalo, puheenjohtaja
varajäsen Esa Karjalainen
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja
Antero Aulakoski
Anne Huotari
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Eija-Riitta Niinikoski
Tuomas Okkonen
varajäsen Ahti Moilanen
Tarja Ollanketo
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pasi Parkkila, sihteeri

x

Ilkka Luoma
Markku Kipinä
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimperi-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto

x
x

Pirjo Lukkarila
Sanna Salmela
Jouko Luukkonen
Anu Vuorinen
Laura Paloheimo

poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ASIAT

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Varapuheenjohtaja Pekka Simonen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
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2. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien projektikoordinaattoreiden
tehtävät
Suppea poliittinen ohjausryhmä 14.8.2020
Yhteenveto hakijoista on toimitettu suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenille. Va.
hankejohtaja ja osa työvaliokunnan jäsenistä on haastatellut liitteen 3 mukaiset hakijat
11.8.2020.
Työvaliokunta päätti 1.7.2020 julistaa sisäisesti haettaviksi tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman kehittämisohjelmien maakunnallisten koordinaattoreiden tehtävät.
Kunkin kehittämisohjelman koordinaattorin tehtävänä on vastata kehittämisohjelman
maakunnallisesta yhteensovittamisesta. Koordinaattori toimii omasta organisaatiostaan
käsin ja voi toimia samalla oman organisaationsa kehittäjänä kehittämisohjelmassaan.
Koordinaattorin tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa, kokemusta kehittämisohjelman mukaisten palvelujen kehittämisestä.
Eduksi katsotaan kokemus maakunnallisesta kehittämistyöstä ja hyvät verkostot.
Hakuaika koordinaattoreiden tehtäviin päättyi 7.8.2020. Tehtäviin voivat hakea hankealueen
kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa olevat.
Koordinaattoreiden tehtäviin tuli hakemuksia seuraavasti:
- Lapset, nuoret ja perheet: 9 hakijaa
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: 8 hakijaa
- Ikäihmisten palvelut: 10 hakijaa
- Hoitotakuu: 3 hakijaa

Työvaliokunnan ehdotus:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -hankkeen kehittämisohjelmien projektikoordinaattoreiden valinnasta
seuraavaa:
1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta tehtävä laitetaan uudelleen sisäisesti
haettavaksi, aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon
2. Muiden kehittämisohjelmien osalta työvaliokunta toteaa viranhaltijavalmistelun
pohjalta seuraavat kärkiehdokkaat:
- Lapset, nuoret ja perheet: Leena Mämmi-Laukka ja Minna Malila
- Ikäihmisten palvelut: Satu Kangas ja Marko Niiranen
- Hoitotakuu: Anu Eskelinen ja Anna-Kaisa Pelto
Ansiovertailun ja alustavan haastattelukierroksen jälkeen suppea poliittinen
ohjausryhmä voi täydentää haastattelukierrosta hakijoiden osalta ennen
valintapäätöksiä.
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Päätös:
Hyväksyttiin lisäyksellä, että suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto voi olla
haastatteluissa mukana.
Suppea poliittinen ohjausryhmä 21.8.2020
Puheenjohtajisto ja va. hankejohtaja ovat 19.8.2020 haastatelleet kärkiehdokkaat.
Haastattelutyöryhmä ehdottaa, että kehittämisohjelmien projektikoordinaattoreiksi
valitaan:
-

Lapset, nuoret ja perheet: Leena Mämmi-Laukka
Ikäihmisten palvelut: Satu Kangas
Hoitotakuu: Anu Eskelinen

Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
3. Muut asiat
Päätettiin, että suppean poliittisen ohjausryhmän esityslistat, pöytäkirjat ja liiteaineistot
lähetään myös suppean poliittisen ohjausryhmän varajäsenille.

4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.50.

Allekirjoitukset

MERK.

PEKKA SIMONEN

PASI PARKKILA

Pekka Simonen
Kokouksen puheenjohtaja

Pasi Parkkila
Sihteeri

