POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika:

To 16.12.2021 klo 15.00 - 17.11

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 toimi kokouksen pj:nä
x
x
- Ulla Parviainen x
x
x
x
x
x, poistui klo 16.36
x

Muut kutsutut:

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

x
x, poistui klo 17.01
x
x
x

Ilkka Luoma
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Johanna Patanen
Jouko Luukkonen, siht
Laura Paloheimo
Ollipekka Huotari, asia 3
Merja Meriläinen, asia 4
Kati Ojala, asia 4
Mervi Koski, asia 4
Päivi Peltokorpi, asia 4
Päivi Lauri, asia 4
Kaj Sundqvist, asia 4
Jaakko Niinimäki, asia 4
Sirpa Aittola, asia 4
Sirpa Ämmälä, asia 4

x
x
x
x
x
x
x
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. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin, että
tämän kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Anne Huotari.

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:
Hyväksyttiin.

3. Infrapalvelujen vastuuvalmistelijan ajankohtaiskatsaus
Infrapalvelujen vastuuvalmistelija Ollipekka Huotari esittelee vastuualueellaan esillä olevia
ajankohtaisia asioita.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:
Hyväksyttiin. Samalla suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsi tiedoksi, että Oulun kaupunki on
käynyt keskustelua hyvinvointialueen muutosjohtajan kanssa kaupungin suunnitelmista myydä sotekiinteistöjä. Seurantaryhmä totesi, että asiasta on syytä tehdä riskiarvio ja jatkaa keskustelua Oulun
kaupungin kanssa.

4. Hyvinvointialueen organisaation vastuuyksikköluettelon ja johtamisjärjestelmän valmistelu
Suppea poliittinen seurantaryhmä 10.12.2021
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Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelussa seuraava vaihe on vastuuyksikkölistauksen ja
johtamisjärjestelmän laatiminen. Kokouksessa esitellään sote-järjestämisen ja konsernipalvelujen
osalta pohjaehdotus sekä sote-palvelutuotannon osalta valmistelun tilannekatsaus.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Käsittely:
Muutosjohtaja teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että
järjestämistoimintojen ja konsernipalvelujen organisaatioiden valmistelua jatketaan liitteen mukaisesti.
Sote-palvelutuotannon osalta käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Jussi Ylitalo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.41.
_____________________________________
Suppea poliittinen seurantaryhmä 16.12.2021
Valmistelua on jatkettu sote-palvelutuotannon osalta. Kokouksessa esitellään valmistelun tilanne
vastuuyksikkölistauksen ja johtamisjärjestelmän osalta.
Vastuuvalmistelijat esittelevät asiaa seuraavasti:
-

Yhteiset erityistason palvelut: Kati Ojala
Perhe- ja psykososiaaliset palvelut: Johanna Patanen
Ikäihmisten palvelut: Mervi Koski
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut: Päivi Peltokorpi
Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut: Päivi Lauri
Kuntoutus: Kaj Sundqvist
Kuvantaminen: Jaakko Niinimäki
Välinehuolto: Sirpa Aittola
Sairaala-apteekki: Sirpa Ämmälä

Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee sote-palvelutuotannon vastuuyksikkölistauksen ja
johtamisjärjestelmän valmistelutilanteen tiedoksi.
Käsittely:
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Muutosjohtaja teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että sotepalvelutuotannon organisaation valmistelua jatketaan liitteen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Pirjo Sirviö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.36.

5. 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.
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Päätös:
Hyväksyttiin.
______________________________________
Suppea poliittinen seurantaryhmä 10.12.2021
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä 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
Suppea poliittinen seurantaryhmä hyväksyi verkkotunnukset edellisessä kokouksessa. Samalla sovittiin,
että asian taustoihin palataan vielä seuraavassa kokouksessa.
Viestinnän vastuuvalmistelija Laura Paloheimo esittelee asiaa.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee esittelyn tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Jussi Ylitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.01.

6. Muut asiat
Ainakin muutosjohtajalta ja henkilöstöasioiden vastuuvalmistelijalta on pyydetty kolumnia
aluevaaliehdokkaiden vaalilehteen. Keskustelujen jälkeen on päädytty linjaukseen, että kolumneja
voidaan kirjoittaa, mutta niin, että ne ovat kaikkien ryhmien ja ehdokkaiden käytettävissä.
Liitteenä laaditut kolumnit.
Muutosjohtajan ehdotus:
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Suppea poliittinen seurantaryhmä hyväksyy, että viranhaltijat voivat kirjoittaa vaalilehtiin kolumneja,
mutta ne ovat kaikkien ryhmien ja ehdokkaiden käytettävissä. Päätös saatetaan tiedoksi laajalle
poliittiselle seurantaryhmälle ja poliittisille piirijärjestöille.
Päätös:
Hyväksyttiin.

7. Seuraavat kokoukset
Muutosjohtajan ehdotus:
Todetaan seuraavat kokousajat:
Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:
- 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:
Hyväksyttiin.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.11.

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Anne Huotari
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Sihteeri

