POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika:

Pe 10.12.2021 klo 12 - 15

Paikka:

Teams

Jäsenet:

Antti Ollikainen, puheenjohtaja
Anne Huotari, varapuheenjohtaja
Matti Honkala
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Ahti Moilanen
Ilkka Repo
Jukka Tikanmäki
Pekka Simonen
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä

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

Muut kutsutut:

Antero Aulakoski
Jussi Ylitalo
Esa Aalto
Tarja Leinonen-Viinikka
Outi Pekkala

x
x
x
x
x

Ilkka Luoma
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Johanna Patanen
Jouko Luukkonen, siht
Laura Paloheimo
Ollipekka Huotari, asia 2
Petteri Helisten, asia 3
Merja Meriläinen, asia 5
Päivi Peltokorpi, asia 5
Marjukka Manninen, asia 6
Leena Pimperi-Koivisto, asia 7
Anu Vuorinen, asia 8

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

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
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HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN LIITTYVÄT ASIAT
2. Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus
Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:

3. Pelastustoimen organisaation seuraava taso
Suppea poliittinen seurantaryhmä 2.12.2021
Laaja poliittinen seurantaryhmä hyväksyi 18.10.2021 pelastustoimen organisaation perusrakenteen
jatkovalmistelun pohjaksi. Sen jälkeen valmistelua on jatkettu ja liitteenä on ehdotus pelastustoimen
toimialan tarkemmasta organisaatiosta.
Pelastustoimen vastuuvalmistelija Petteri Helisten esittelee asiaa.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että pelastustoimen
organisaation valmistelua jatketaan liitteen mukaisesti.
Käsittely:
Muutosjohtaja muutti ehdotustaan kokouksessa seuraavasti:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee pelastustoimen toimialan organisaatiovalmistelun tiedoksi
ja toteaa, että aluejaon osalta tarvitaan vielä lisätarkastelua. Ehdotus laajalle poliittiselle
seurantaryhmälle tuodaan suppean poliittisen seurantaryhmän käsiteltäväksi 10.12.2021.
Samalla suppea poliittinen seurantaryhmä toteaa sopimuspalokuntien sopimuksiin liittyvän
keskustelunsa johdosta, että yhtenäisen hyvinvointialueen rakentamisen näkökulmasta pelastustoimen
vastuuvalmistelijan olisi tärkeää koordinoida sopimuspalokuntaneuvotteluja koko hyvinvointialueella.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______________________________________
Suppea poliittinen seurantaryhmä 10.12.2021
Pelastustoimen vastuuvalmistelija Petteri Helisten esittelee pelastustoimen aluejaon tarkastelua.
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Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että pelastustoimen
organisaation valmistelua jatketaan liitteen mukaisesti.
Päätös:

4. Hyvinvointialuestrategiaan liittyvän ohjelmatyön vaiheistuksen periaatteet, vaiheistus ja vuonna
2022 laadittavat ohjelmat
Suppea poliittinen seurantaryhmä 2.12.2021
Osana järjestämistoimintojen valmistelua on työn alla hyvinvointialueen strategia ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen palvelustrategia. Strategiaan liittyy erilaisia strategiasta johdettuja ohjelmia ja
toimintasuunnitelmia. Tämä kokonaisuus olisi hyvä koordinoida.
Järjestämistoimintojen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto esittelee asiaa.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsi valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun kokouksessa 10.12.2021.
Merk. Jussi Ylitalo poistui kokouksesta tämä asian käsittelyn aikana klo 11.09 ja Pirjo Sirviö klo 11.12.
______________________________________
Suppea poliittinen seurantaryhmä 10.12.2021
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:

5. Hyvinvointialueen organisaation vastuuyksikköluettelon ja johtamisjärjestelmän valmistelu
Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelussa seuraava vaihe on vastuuyksikkölistauksen ja
johtamisjärjestelmän laatiminen. Kokouksessa esitellään sote-järjestämisen ja konsernipalvelujen
osalta pohjaehdotus sekä sote-palvelutuotannon osalta valmistelun tilannekatsaus.

4
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:

6. Yhdyspintojen valmistelu
Kirsti Ylitalo-Katajisto, Johanna Patanen ja Marjukka Manninen esittelevät yhdyspinta-asioihin liittyvää
valmistelua.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:

7. Simon kunnan alueen palvelut
Simon kunnan ja Lapin hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa on käyty keskusteluja Simon kunnan
alueella järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Simo kuuluu nykyisin
Oulunkaaren kuntayhtymään, mutta hyvinvointialuejaossa tulee kuulumaan Lapin
hyvinvointialueeseen.
Väliaikainen valmistelutoimielin päätti 26.10.2021 osallistua Lapin hyvinvointialueen kanssa yhteiseen
selvitykseen Simon kunnan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja nimesi PohjoisPohjanmaan edustajat yhteiseen ohjausryhmään. Tuolloin päätettiin myös pitää tavoitteena, että
selvityksen johdosta tulisi tehdä linjaukset etenemisestä tammikuun loppuun 2022 mennessä.
Lapin hyvinvointialue on tilannut em. selvityksen FCG Oy:ltä.
Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto esittelee asiaa.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:
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8. Hyvinvointialueen verkkotunnus
Väliaikainen valmistelutoimielin 7.12.2021 § 85
(Valm: Laura Paloheimo)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkotunnuksesta ja nimilyhenteestä on käyty keskustelua
valmisteluhenkilöstön, suppean poliittisen seurantaryhmän, viestintäverkoston ja viestintäryhmän
kokouksissa. Nimilyhennettä, joka toimii myös verkkotunnuksena, käytetään muun muassa logossa,
verkkosivujen, intranetin ja sovellusten nimissä sekä sähköpostiosoitteissa.
Verkkotunnusta ja nimilyhennettä käsitellään 2.12. Kotimaisten kielten keskuksen vetämässä
työpajassa. Huomiota kiinnitetään siihen, että tunnus on kielellisesti toimiva ja ymmärrettävä ja että se
sopii kansalliseen kokonaisuuteen. Apuna ovat POPsote-hankkeen esittämät tarpeet, periaatteet ja
ehdotukset.
Kotus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtäviä ovat
kielenhuolto, neuvonta, sanakirjatyö ja tutkimus.
Nimilyhenteestä järjestetään neuvoa-antava verkkoäänestys ajalla 2.–7.12.2021.
Kokouksessa esitellään ehdotus käyttöön otettavasta verkkotunnuksesta.
Muutosjohtajan ehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Muutosjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää suppealle poliittiselle seurantaryhmälle, että se päättää
hyvinvointialueen verkkotunnuksesta seuraavaa:
- Virallisena tunnuksena otetaan käyttöön www.pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi.
- Sähköposteissa otetaan käyttöön loppuosa ppalue.fi.
- Lisäksi voidaan ottaa käyttöön myöhemmin päätettävä erillinen brändinimi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________________________
Suppea poliittinen seurantaryhmä
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä päättää hyvinvointialueen verkkotunnuksesta seuraavaa:
- Virallisena tunnuksena otetaan käyttöön www.pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi.
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- Sähköposteissa otetaan käyttöön loppuosa ppalue.fi.
- Lisäksi voidaan ottaa käyttöön myöhemmin päätettävä erillinen brändinimi.
Päätös:

9. Hyvinvointialuestrategiatyön eteneminen
Hyvinvointialueen strategiakarttaa on käsitelty 21.9.2021 suppeassa poliittisessa seurantaryhmässä.
Samassa yhteydessä on sovittu jatkovalmistelun pohjaksi sote-palvelustrategian sisällyttäminen osaksi
hyvinvointialuestrategian kokonaisuutta (laki hyvinvointialueesta 41 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä 11 §). Valmistelussa on työstetty luonnosta hyvinvointialuestrategian kokonaisuudesta,
vaiheistuksesta ja jatkotyöskentelyn tavoista. Eri toimijat pääsevät osalliseksi työskentelyyn mm.
joulukuussa 2021 käynnistyvän yhteistyökierroksen ja työpajojen kautta. Asiaa käsitellään myös
20.12.2021 strategiaseminaarissa.
Suppea poliittinen seurantaryhmä evästää hyvinvointialuestrategian kokonaisuutta ja työstämistapaa.
Sote-järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto ja Anu Vuorinen esittelevät asiaa.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:

10. Seuraavat kokoukset
Muutosjohtajan ehdotus:
Todetaan seuraavat kokousajat:
Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:
- To 16.12.2021 klo 15 - 17
- Ke 12.1.2022 klo 13 - 16
- Ke 19.1.2022 klo 13 - 16
- Ke 26.1.2022 klo 13 - 16
- Pe 11.2.2022 klo 13 - 16
- Ke 16.2.2022 klo 13 - 16
- Ke 23.2.2022 klo 13 - 16
Päätös:

11. Kokouksen päättäminen

