POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 6/2020
PÖYTÄKIRJA
Aika:

Pe 11.9.2020 klo 12.08 – 14.00

Paikka:

Etäkokouksena (Teams)

Jäsenet:

Jussi Ylitalo, puheenjohtaja
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja
Antero Aulakoski
Anne Huotari
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Eija-Riitta Niinikoski
Tuomas Okkonen
Tarja Ollanketo
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä
Pasi Parkkila, sihteeri

Muut kutsutut:

Ilkka Luoma
Markku Kipinä
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimperi-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Pirjo Lukkarila
Sanna Salmela
Jouko Luukkonen
Anu Vuorinen
Laura Paloheimo
Suvi Helanen

Läsnä
x
x
x
x
x
x
x
x

Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x (kello 13.00 -)
x
x
x
x

ASIAT
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
2. Hankkeen tilannekatsaus
Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi katsauksen hankkeen etenemisestä. Esitys on pöytäkirjan
liitteenä.
Päätös:
Tilannekatsaus ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Arvioinnissa voidaan selvittää
mahdollisuudet yhteistyöhön ulkopuolisten toimijoiden (yliopisto, amk) kanssa.

3. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien projektikoordinaattoreiden
tehtävät/ mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelman
projektikoordinaattorin tehtävä on ollut uudelleen haettavana 2.9.2020 mennessä. Tehtävään
voivat hakea hankealueen kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa olevat. Yhteenveto
hakijoista toimitetaan suppealle poliittiselle ohjausryhmälle.
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 ja kokemusta kehittämisohjelman mukaisten palvelujen kehittämisestä.
Eduksi katsotaan kokemus maakunnallisesta kehittämistyöstä ja hyvät verkostot.
Hankejohtaja, suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto ja työvaliokunnan jäsenet
(mahdollisuuksien mukaan) haastattelevat kärkihakijat ennen suppean poliittisen
ohjausryhmän kokousta. Myös työvaliokunta kokoontuu vielä ennen kokousta.
Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli työvaliokunnan ehdotuksen.
Työvaliokunnan ehdotus:
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelman
projektikoordinaattoriksi valitaan Hannu Säävälä
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena.

4. Rakennehankkeen projektipäälliköiden tehtävät
Rakennehankkeessa on ollut haettavana 4.9.2020 mennessä seuraavat projektipäälliköiden
tehtävät:
-

Tietojohtaminen
HYTE
TKIO/Pohjois-Pohjanmaan innovaatio- ja testauslaboratoriotoiminta
Sote-ICT
Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu

Tehtäviin voivat hakea hankealueen kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa olevat.
Yhteenveto hakijoista toimitetaan suppealle poliittiselle ohjausryhmälle.
Projektipäällikön tehtävänä on vastata hankeosion toteuttamisesta.
Projektipäällikön tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa ja kokemusta kehittämisohjelman mukaisten toimintojen
kehittämisestä. Eduksi katsotaan kokemus maakunnallisesta kehittämistyöstä ja hyvät
verkostot.
Hankejohtaja, suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto ja työvaliokunnan jäsenet
(mahdollisuuksien mukaan) haastattelevat kärkihakijat ennen suppean poliittisen
ohjausryhmän kokousta. Myös työvaliokunta kokoontuu vielä ennen kokousta.
Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli työvaliokunnan ehdotuksen.
Työvaliokunnan ehdotus:
Rakennehankkeen projektipäälliköiden tehtäviin valitaan:
-

-

Tietojohtaminen: Marja Vesa. Tässä valinnassa sovelletaan PPSHP:n hallintosäännön 15 § ja
viranhaltijalain 6 § 2 mom, joiden mukaan henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen
virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta. Hallintosäännön 12 §
mukaan hallintosäännön määräykset koskevat soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa
olevia työntekijöitä.
HYTE: Sanna Salmela
TKIO/Pohjois-Pohjanmaan innovaatio- ja testauslaboratoriotoiminta: Pauliina Hyrkäs
Sote-ICT: Hanna-Leena Saarela
Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu: Pertti Virta

Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena. Valittujen osalta tarvittavat palkkaneuvottelut käydään
ottaen huomioon ppshp:n käytännöt ja ohjeet.

5. Alueellisten poliittisten seurantaryhmien asettaminen
Hankesuunnitelman mukaan POPsote-hankkeelle asetetaan alueellisen työn tukemiseen myös
alueelliset poliittiset seurantaryhmät. Näitä ryhmiä ei ole vielä nimetty. Hankejohtaja Jouko
Luukkonen esitteli valmistelun tilanteen, liite.
Työvaliokunta kävi asiasta keskustelun 2.9.2020 ja päätti saattaa asian suppean poliittisen
ohjausryhmän linjattavaksi. Keskustelussa todettiin asettamisesta seuraavaa:
-

Alueiden koko, (kunta- ja väestömäärä) ja erilaisuus olisi hyvä ottaa kokoonpanossa
huomioon.

-

Suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenten (alueittain) olisi hyvä olla mukana
kokoonpanossa.

-

Olemassa olevien toimielinten (esim. hallitus, hyvinvointilautakunta tms.) käyttö ko.
ryhmänä voisi myös olla vaihtoehto.

-

Kunnanjohtajien osallistuminen työskentelyyn olisi toivottavaa.

-

Hankejohtaja valmistelee asian (puheenjohtajiston kanssa) edelleen seuraavaan suppean
poliittisen ohjausryhmän kokoukseen.

Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä päättää, miten alueelliset poliittiset seurantaryhmät
asetetaan.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi
jatkovalmistelun pohjaksi. Suppean ja laajan poliittisen ohjausryhmän jäsenten olisi hyvä olla
edustettuna alueellisissa poliittisissa seurantaryhmissä. Seurantaryhmän funktio liittyy
erityisesti osallistamiseen, sitouttamiseen, strategisiin kysymyksiin ja hankkeen toteutuksen
tukemiseen. Asiasta tuodaan esitys seuraavaan suppeaan poliittiseen ohjausryhmään.
Poliittinen edustus sovitaan poliittisten piirijärjestöjen kanssa.

6. Rakennehankkeen osioiden toteutussuunnitelmat
Työvaliokunta käsitteli 2.9.2020 rakennehankkeen toteutussuunnitelmia ja päätti tuoda ne
suppean poliittisen ohjausryhmän lähetekeskusteluun 11.9.2020. Sen ohella annetaan
sparrausryhmille ja valittaville projektipäälliköille mahdollisuus vielä työstää suunnitelmia.
Tämän jälkeen suunnitelmat tuodaan suppean poliittisen ohjausryhmän hyväksyttäviksi.

Tässä vaiheessa ovat valmistuneet seuraavat toteutussuunnitelmaluonnokset:
-

Sote-palvelustrategia

-

Tietojohtaminen

-

TKIO (Pohjois-Pohjanmaan innovaatio- ja testauslaboratoriotoiminnan kehittäminen)

-

Osaamisperustainen henkilöstöresurssien ennakointi ja optimointi

-

HYTE

-

Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja valtakunnallisten
toimintamallien käyttöönoton tuki

-

Asiakkaan ja ammattilaisen digipalvelut

Anu Vuorinen ja Leena Pimperi-Koivisto esittelivät sote-palvelustrategian, Sanna Salmela HYTEosion ja Kirsti Ylitalo-Katajisto asiakkaan ja ammattilaisen digipalvelut –osion (esitykset oli
jaettu ohjausryhmän jäsenille erillisellä sähköpostiviestillä).
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä käy lähetekeskustelun em. rakennehankkeen
toteutussuunnitelmista.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena. Kokouksessa pidetyt esitykset ja niiden pohjalta käyty
keskustelu merkittiin tiedoksi ja huomioon otettavaksi jatkotyöskentelyssä.

7. Seuraavat kokoukset
Suppean poliittisen ohjausryhmän seuraava kokous on perjantaina 25.9.2020 klo 8.00 – 10.00.
Suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontuu syksyn 2020 aikana myös:
• Perjantai

25.9.

klo 8 – 10

• Tiistai

6.10.

klo 8 – 10

• Perjantai

23.10.

klo 8 – 10

• Tiistai

10.11.

klo 8 – 10

• Torstai

26.11.

klo 8 – 10

• Tiistai

22.12.

klo 8 – 10 (alustava)

Laaja poliittinen ohjausryhmä kokoontuu:
• Keskiviikko
• Tiistai

28.10.
22.12.

klo 13 – 16
klo 13 – 15 (alustava)

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.17.
Allekirjoitukset

MERK.

Liitteet:

JUSSI YLITALO

PASI PARKKILA

Jussi Ylitalo
Puheenjohtaja

Pasi Parkkila
Sihteeri

Pöytäkirjaan sisältyvät liitteet on toimitettu kokouskutsun mukana tai erillisellä
sähköpostiviestillä.

