POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika:

Ti 10.11.2020 klo 8.00 – 10.00

Paikka:

Etäkokouksena

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

Muut kutsutut:

Ilkka Luoma
Markku Kipinä
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimperi-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Pasi Parkkila
Jouko Luukkonen
Sanna Salmela
Laura Paloheimo
Seija Aikkila, sihteeri
Hannu Säävälä, asia 3
Anu Eskelinen, asia 3
Anu Vuorinen, asia 4

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
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2. Hankkeen tilannekatsaus
Hankejohtaja antaa katsauksen hankkeen etenemisestä.
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
3. Hankesuunnitelmat
Työvaliokunta 5.11.2020
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien toteutussuunnitelmista ovat
valmistuneet seuraavat:
1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut (liite)
2. Hoitotakuu (liite)
Kehittämisohjelmien hankekoordinaattorit Hannu Säävälä ja Anu Eskelinen esittelevät
suunnitelmat.
Lisäksi viestintävastaava Laura Paloheimo esittelee hankkeen viestintäsuunnitelman (liite).
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy em.
hankeosioiden toteutussuunnitelmat ja viestintäsuunnitelman ohjeellisina toteutettaviksi.
Päätös:
Merkittiin toteutussuunnitelmat ja viestintäsuunnitelma sekä niistä käyty keskustelu tiedoksi ja
huomioitaviksi jatkotyöskentelyssä. Lähetetään suunnitelmat suppealle poliittiselle
ohjausryhmälle hyväksyttäviksi ja ohjeellisina toteutettaviksi.
____________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 10.11.2020
Liitteenä ovat seuraavat suunnitelmat, jotka esitellään kokouksessa.
-

Viestintäsuunnitelma (Laura Paloheimo)
Mielenterveys- ja päihdepalvelut (Hannu Säävälä)
Hoitotakuu (Anu Eskelinen)
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Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä hyväksyy viestintäsuunnitelman ja em. toteutussuunnitelmat
ohjeellisina toteutettaviksi.
Päätös:
4. Valmistautuminen STM-neuvotteluun
Työvaliokunta 5.11.2020
STM:n ja Pohjois-Pohjanmaan neuvottelu pidetään 18.11.2020. Työvaliokunta on aiemmin
päättänyt neuvotteluun osallistujista ja sopinut maakunnan puheenvuorojen käyttämisestä
tilaisuudessa. Samalla on sovittu, että maakunnan tilannekatsaus ja nostot käsitellään
työvaliokunnassa ennen neuvottelua.
Anu Vuorinen on valmistellut ja esittelee kokouksessa maakunnan tilannekuva-aineiston (liite).
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta hyväksyy tilannekuva-aineiston esiteltäväksi STM:n ja maakunnan neuvottelussa
18.11.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Anu Vuorisen esittämä tilannekuva-aineisto, ja hyväksyttiin se esitettäväksi
STM:n alueneuvottelussa 18.11.2020. Aineisto täydentyy vielä lähipäivien valmisteluissa, ja
edunvalvonnallista ydinviestiä tiivistetään ja kiteytetään.
Tilannekuva viedään tiedoksi sekä soteryhmään että suppeaan poliittiseen ohjausryhmään.
____________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 10.11.2020
Tilannekuva-aineisto on liitteenä. Anu Vuorinen esittelee aineiston.
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee tilannekuva-aineiston tiedoksi ja saattaa sen
edelleen tiedoksi laajalle poliittiselle ohjausryhmälle.
Päätös:
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5. Ensihoidon hankeosion toteuttaminen
Työvaliokunta 5.11.2020
Suppea poliittinen ohjausryhmä on aiemmin hyväksynyt ensihoidon hankeosion
(rakennehanke) toteutussuunnitelman, jossa osion budjetti on 100.000 euroa. Osiota
supistettiin alkuperäisestä hankehakemuksesta, jossa fokus oli ensihoidon
uudelleenorganisointi osana sote-palveluiden kehittämistä.
PPSHP:n valtuusto on hyväksynyt ensihoidon siirtymisen pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin
toiminnaksi. Tämän jälkeen on uudelleen noussut esille ajatus palata alkuperäisen
hankesuunnitelman mukaiseen laajuuteen ja laadittu uudet suunnitelmat hankeosioon,
kuitenkin niin, että se on jaettu kahteen osaan (osa-alueelle 2 ja 3).
Uudet toteutussuunnitelmat ovat liitteenä.
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy ensihoidon
hankeosion uudet toteutussuunnitelmat toteutettavaksi ehdollisina, mikäli hankkeen muiden
osioiden budjeteista vapautuu resursseja kohdennettavaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
____________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 10.11.2020
Uudet toteutussuunnitelmat ovat liitteenä.
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä hyväksyy ensihoidon hankeosion uudet toteutussuunnitelmat
toteutettavaksi ehdollisina, mikäli hankkeen muiden osioiden budjeteista vapautuu resursseja
kohdennettavaksi.
Päätös:
6. Seuraavat kokoukset
-

To 26.11. klo 8 – 10
Ti 22.12. klo 8 – 10

7. Kokouksen päättäminen

