POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika:

Ke 13.10.2021 klo 8.30 – 11.33

Paikka:

Teams-kokouksena

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
-

Muut kutsutut:

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

x
x
x
x, poistui klo 11.23
x

Ilkka Luoma
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Johanna Patanen
Jouko Luukkonen, siht
Laura Paloheimo
Mervi Koski, asia 6
Päivi Peltokorpi, asia 6
Päivi Lauri, asia 6
Merja Meriläinen, asia 6
Petteri Helisten, asia 7
Jarmo Haapanen, asia 7

x
x, poistui klo 10.30
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Poliittisten piirijärjestöjen edustajat, asia 4
Jaakko Alavuotunki
Leena Askeli
Sanna Husa
Tomi Kaismo
Mika Pietilä
Saara Pönkkö
Jaakko Salovaara
Marjo Tapaninen

x
x
x
x
x
x
x
x
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Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

POPSOTE-HANKKEESEEN LIITTYVÄT ASIAT
2. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun hakemus
Työvaliokunta 30.9.2021
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun hakemusta on valmisteltu yhdessä
projektikoordinaattoreiden kanssa. Liitteenä on kooste täydennyshaun sisällöstä sekä
hankeosiokohtainen budjetointi.
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta hyväksyy tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun hakemuksen linjaukset ja
esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy täydennyshaun hakemuksen.
Hankejohtajalle annetaan valtuudet viimeistellä hakemus.
Samalla esitetään PPSHP:n hallitukselle, että se osaltaan hyväksyy hakemuksen jätettäväksi PPSHP:n
hallinnoimana.
Päätös:
Hyväksyttiin. Jonojenpurkutoimissa keskitytään etävastaanottotoiminnan pilottiin ja ikäihmisten
etälääketieteellisen tuen keskukseen. Ensihoidon osuus voidaan sisällyttää hakemukseen.
____________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 13.10.2021
Liitteenä on hankkeisiin liittyvä päätösehdotus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle
18.10.2021 kokoukseen sekä tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun hakemus.
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen
täydennyshaun hakemuksen. Hankejohtajalle annetaan valtuudet viimeistellä hakemus.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN LIITTYVÄT ASIAT
3. Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus
Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä.
Liitteenä on ehdotus suppean poliittisen seurantaryhmän kannanotoksi hyvinvointialueen kuntien ja
sote-organisaatioiden vuoden 2022 talousarvioiden valmistelusta.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja hyväksyy liitteen
mukaisen kannanoton hyvinvointialueen kuntien ja sote-organisaatioiden vuoden 2022 talousarvioiden
valmistelusta.
Päätös:
Hyväksyttiin. Kannanotto stilisoidaan ja julkaistaan sen jälkeen.

4. Hyvinvointialueen poliittinen rakenne
Osana hyvinvointialueen organisaatiovalmistelua on valmisteltu myös tulevan organisaation poliittista
rakennetta. Liitteenä on kooste asian valmistelusta ja pohjaehdotus poliittiseksi rakenteeksi.
Kokouksessa on tämän asian käsittelyn aikana mukana myös poliittisten piirijärjestöjen edustajat.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että se hyväksyy
liitteen mukaisen pohjaehdotuksen hyvinvointialueen poliittisen rakenteen jatkovalmistelun pohjaksi.
Päätös:
Suppea poliittinen seurantaryhmä linjasi hyvinvointialueen poliittisen rakenteen jatkovalmistelua ja
päätti esittää kokouksessa työstettyä liitettä hyvinvointialueen poliittisen rakenteen jatkovalmistelun
pohjaksi.

5. Konsernipalvelujen organisaatio
Konsernipalvelujen vastuuvalmistelija Jouko Luukkonen esittelee konsernipalvelujen
organisaatiorakenteen valmistelutilanteen.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että se hyväksyy
liitteen mukaisen ehdotuksen konsernipalvelujen jatkovalmistelun pohjaksi.

4

Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. tämä asia käsiteltiin asian 6 jälkeen.

6. Sote-palvelutuotannon organisaation seuraavan taso
Laaja poliittinen seurantaryhmä hyväksyi 23.9.2021 hyvinvointialueen organisaatiorakenteen
peruslinjaukset jatkovalmistelun pohjaksi.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon organisaation valmistelua on sen jälkeen jatkettu. Liitteenä on
ehdotus toimialueiden seuraavan tason organisaatioiksi.
Vastuuvalmistelijat Johanna Patanen, Mervi Koski, Päivi Peltokorpi ja Päivi Lauri esittelevät kukin
vastuullaan olevan toimialueen seuraavan tason organisaation.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että se hyväksyy
liitteen mukaisen ehdotuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueiden organisaation seuraavan
tason jatkovalmistelun pohjaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin. Liitteen mukaiseen diasarjaan lisätään vielä mm. maininnat, mistä on tarkoitus päättää
nyt ja mistä myöhemmin. Lisäksi alueellisten palvelujen otsikointiin päätettiin lisätä maininnat sotekeskuksista. Todettiin myös, ettei ehdotettu toimialueiden palvelualuejako välttämättä ennakoi
hyvinvointialueen sote-palvelutuotannon johtamisjärjestelmää sellaisenaan.
Merk. Kirsti Ylitalo-Katajisto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.30 ja Tarja Leinonen-Viinikka
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.23.

7. Pelastustoimen erityiskysymykset
Pelastustoimen vastuuvalmistelija Petteri Helisten ja Jarmo Haapanen esittelevät
sopimuspalokuntasopimuksiin ja pelastustoimen henkilöstön työaikaan liittyviä asioita.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee esittelyn tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
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8. Seuraavat kokoukset
Muutosjohtajan ehdotus:
Todetaan seuraavat kokousajat:
Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:
- Pe 22.10.2021 klo 12 - 14.30 (lähikokouksena, etäyhteys mahdollinen)
- Pe 29.10.2021 klo 12 - 15
- To 4.11.2021 klo 13 - 16
- Ti 23.11.2021 klo 13.30 - 16
- To 2.12.2021 klo 8 - 11 (lähikokouksena)
- Pe 10.12.2021 klo 12 - 15
Muut:
- Pe 10.12.2021 klo 8.30 - 11 Rakennehankkeen tuotokset -seminaari
- Ma 20.12.2021 Sote-palvelutuotannon strategiset tavoitteet-seminaari
Päätös:
Hyväksyttiin.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.33.

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Antti Ollikainen
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Sihteeri

