POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2021

Aika

Pe 22.1.2021 klo 14.00 – 15.51

Paikka

Etäkokouksena.

Jäsenet

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

X
X
X klo 14.10 alkaen
X
X
X klo 14.12 alkaen
X
X
X
X
X
X

Muut kutsutut

Risto Heinonen
Mika Pietilä
Esa Aalto

X
X

Ilkka Luoma
Satu Kangas
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimperi-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto

X
X
X
X
X
X
X

Pasi Parkkila
Jouko Luukkonen
Sanna Salmela
Laura Paloheimo
Seija Aikkila, sihteeri

X
X
X
X

Ilkka Haataja, asia 2
Hanna-Leena Saarela, asia 2
Deloitten edustajat, asia 2

X
X
X
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Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

2. Tulevan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmä
Työvaliokunta 14.1.2021
Deloitte Oy:ltä tilattu alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän selvitys on valmistunut. Selvityksen
tavoitteena oli arvioida Esko-potilastietojärjestelmän kyvykkyyksiä osana aluejärjestelmää sekä vertailla
vaihtoehtoisia aluejärjestelmäratkaisuja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali ja terveydenhuollon tarpeisiin.
Deloitte Oy:n raportti jaetaan työvaliokunnalle (löytyy Teams-työtilasta). Deloitte Oy:n edustajat Lauri
Salmivalli, Jari Eriksson ja Kristiina Heinonen esittelevät raportin.
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta hyväksyy raportin ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Käsittely:
Deloitten edustajat Lauri Salmivalli ja Kristiina Heinonen esittelivät raportin ja vastasivat
kysymyksiin, minkä jälkeen he poistuivat kokouksesta.
Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi asian varsinaisen käsittelyn ja teki seuraavan
päätösehdotuksen:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle ja edelleen laajalle poliittiselle
ohjausryhmälle, että Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen asiakas- ja
potilastietojärjestelmä toteutetaan vaihtoehto A:n (Esko potilastietojärjestelmä ja siihen
integroitu sosiaalihuollon ratkaisu) mukaisesti.
Samalla työvaliokunta näkee välttämättömäksi panostaa riittävästi perusterveydenhuollon
järjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen raportissa todettujen riskien ehkäisemiseksi ja
hallitsemiseksi sekä tavoiteaikataulussa pysymiseksi.
Vaihtoehto A:n valinnan lisäksi työvaliokunta näkee tarpeelliseksi selvittää siihen liittyvien
toimialariippumattomien järjestelmien integraation edellyttämät ratkaisut.
Päätös:
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Merk. Kirsti Ylitalo-Katajisto poistui esteellisenä kokouksesta asian varsinaisen käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 8.55 - 9.29.
__________________________
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Suppea poliittinen ohjausryhmä
Deloitte Oy:n raportti on jaettu suppealle poliittiselle ohjausryhmälle. Deloitten edustajat esittelevät
raportin.
Työvaliokunnan ehdotus:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle ja edelleen laajalle poliittiselle
ohjausryhmälle, että Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmä
toteutetaan vaihtoehto A:n (Esko potilastietojärjestelmä ja siihen integroitu sosiaalihuollon ratkaisu)
mukaisesti.
Samalla työvaliokunta näkee välttämättömäksi panostaa riittävästi perusterveydenhuollon
järjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen raportissa todettujen riskien ehkäisemiseksi ja
hallitsemiseksi sekä tavoiteaikataulussa pysymiseksi.
Vaihtoehto A:n valinnan lisäksi työvaliokunta näkee tarpeelliseksi selvittää siihen liittyvien
toimialariippumattomien järjestelmien integraation edellyttämät ratkaisut.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Merk. Kirsti Ylitalo-Katajisto poistui esteellisenä kokouksesta asian varsinaisen käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 14.06 - 15.02.

3. Hankkeen tilannekatsaus
Työvaliokunta 14.1.2021
Hankejohtaja antaa katsauksen hankkeen etenemisestä.
Kehittämisohjelmien ja hankeosioiden raportit 12/2020 ovat työvaliokunnan teams-kansiossa.
Kuukausiraporttien yhteydessä on tehty seuraavat ehdotukset:
-

Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelma: Maakunnallinen LAPE-työ on ollut osa
maakuntaliiton hyvinvoinnin edistämisen ryhmää (HYR), pj:na Leena Pimperi-Koivisto.
Maakunnallisen perhekeskustyön toimintasuunnitelman laadinta käynnistyy tammikuussa, jolloin
on määriteltävä myös maakunnallisen strategisen ohjauksen asemoituminen. Esitys, että HYR
jatkaa ko. elimenä edelleen.

Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen
tilannekatsauksen ja raportit 12/2020 tiedoksi.
Samalla työvaliokunta hyväksyy, että maakuntaliiton hyvinvoinnin edistämisen ryhmä (HYR)
jatkaa maakunnallisen Lape-ryhmänä.
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Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
____________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.12.2020
Hankejohtaja antaa katsauksen hankkeen etenemisestä.
Kehittämisohjelmien ja hankeosioiden raporttien koosteet 12/2020 ovat suppean poliittisen
ohjausryhmän teams-kansiossa.
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen ja raportit 12/2020 tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi hankejohtajan antama tilannekatsaus ja raportit 12/2020.

4. Varautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun
Työvaliokunta 14.1.2021
POPsoten laaja poliittinen ohjausryhmä antoi 22.12.2020 suppealle poliittiselle ohjausryhmälle
valtuudet käynnistää valmistelun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation
asteittaiseksi rakentamiseksi kuitenkin niin, että asia käsitellään kuntakokouksessa ennen
hankkeen ohjausryhmien päätöksentekoa ja toimeenpanoa.
Kokouksen jälkeen asiaa on valmisteltu ja se etenee seuraavasti:
-

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala järjestää maakunnan kuntajohtajien keskinäisen tapaamisen
ma 18.1.2021
Kuntatilaisuus järjestetään to 28.1.2021 klo 13 – 16
Laajan poliittisen ohjausryhmän seuraava kokous siirtyy, uusi aika on pe 5.2.2021 klo 14 – 16.

Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoma kertoo kokouksessa asian etenemisestä.
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian
valmistelun ja etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin
___________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä
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Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoman esitys asian etenemisestä on jaettu teams-kansiossa.
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee asian valmistelun ja etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi asian valmistelu ja eteneminen.

5. Seuraavat kokoukset
-

Ke 10.2.2021 klo 12 – 14
Ti 2.3.2021 klo 13 – 15
Pe 19.3.2021 klo 9 – 11
Pe 16.4.2021 klo 8 – 10
Ti 11.5.2021 klo 9 – 11
Pe 28.5.2021 klo 8 – 10
Ti 22.6.2021klo 9 – 11

Merkittiin kokousajankohdat tiedoksi.
6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.51.

Allekirjoitukset

MERK. JUSSI YLITALO
Jussi Ylitalo
puheenjohtaja

SEIJA AIKKILA
Seija Aikkila
sihteeri

