POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika:

To 2.12.2021 klo 8.00 - 11.18

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, poistui klo 11.12
x

Muut kutsutut:

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

x
x, poistui klo 11.09
x
x, klo 9.10 alkaen
x

Ilkka Luoma
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Johanna Patanen
Jouko Luukkonen, siht
Laura Paloheimo
Juha Jääskeläinen, asia 5
Petteri Helisten, asia 6

x
x
x
x
x
x
x

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
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POPSOTE-HANKKEESEEN LIITTYVÄT ASIAT
2. POPsote-hankkeen talouden toteutuma 9/2021 ja arvio koko vuoden toteutumasta
Työvaliokunta 29.11.2021
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja rakennehankkeen talouden toteutuma 9/2021 ja sen pohjalta
tehty arvio koko vuoden toteutumasta on liitteenä.
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta on noin 0,5 milj. € jäämässä käytettäväksi vuonna 2022.
Rakennehankkeesta näyttää olevan jäämässä noin 0,9 milj. €, mikä mahdollistaa myös uusia
toimenpiteitä. Sen johdosta ehdotetaan osoitettavaksi 200.000 euron lisäys alueellisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmän lisäyksen osahankkeelle ja 197.000 euron lisäys sosiaalihuollon Kantaan
siirtymisen osahankkeelle.
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se
-

merkitsee POPsote-hankkeen talouden toteutuman 9/2021 ja arvion koko vuoden toteutumasta
tiedoksi; ja
hyväksyy em. rakennehankkeen uudelleenkohdennukset.

Päätös:
Hyväksyttiin.
___________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja rakennehankkeen talouden toteutuma 9/2021 ja sen pohjalta
tehty arvio koko vuoden toteutumasta on liitteenä.
Työvaliokunnan ehdotus:
Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se
-

merkitsee POPsote-hankkeen talouden toteutuman 9/2021 ja arvion koko vuoden toteutumasta
tiedoksi; ja
hyväksyy em. rakennehankkeen uudelleenkohdennukset.

Päätös:
Hyväksyttiin.
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HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN LIITTYVÄT ASIAT
3. 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.

4. Istekki Oy:n omistusneuvottelut
Suppea poliittinen seurantaryhmä on aikaisemmissa kokouksissa saanut informaatiota PPSHP:n
käymistä neuvotteluista tietohallinnon liikkeenluovutuksesta ja omistusneuvotteluista Istekki Oy:n
kanssa ja osaltaan ohjannut neuvotteluja. Neuvotteluissa on nyt saavutettu ratkaisu, joka on menossa
PPSHP:n hallituksen ja valtuuston käsittelyyn oheismateriaalina olevan aineiston mukaisesti.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee neuvottelutuloksen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

5. Hyvinvointialueen rekrytointiperiaatteet
Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu on etenemässä myös johtamisrakenteen
valmisteluun. Siihen liittyen tulee käynnistää myös hyvinvointialueen tulevien rekrytointien valmistelu.
Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen esittelee asiaa ja mm. Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen valmistelemia vaihtoehtoja rekrytointien toteuttamiseksi.
Muutosjohtajan ehdotus:
Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös:
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Suppea poliittinen seurantaryhmä linjasi, että hyvinvointialueen rekrytointeja voidaan valmistella
seuraavilla periaatteilla:
-

-

Valtuuston 1. kokouksessa 1.3.2022 valitaan vt. hyvinvointialuejohtaja.
Valtuuston 1. kokouksessa 1.3.2022 hyväksytään hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusehdot ja
laitetaan virka välittömästi julkisesti haettavaksi. Hyvinvointialuejohtaja valitaan valtuuston 2.
kokouksessa 21.3.2022.
Muiden johtajien ja päälliköiden osalta käytetään sisäistä hakua, joka toteutetaan maaliskuusta
2022 alkaen.
Virkojen vastaanotossa noudatetaan. ns. ennakoivaa menettelyä, jolloin valittavat henkilöt toimivat
vuoden 2022 aikana osa-aikaisissa määräaikaisissa viroissa ja aloittavat pysyvissä kokoaikaiset
viroissa 1.1.2023. Myöhemmässä vaiheessa linjataan, mille tasolle saakka ennakoiva menettely
ulotetaan.

Merk. Tarja Leinonen-Viinikka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.10.

6. Pelastustoimen organisaation seuraava taso (klo 10 alkaen)
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.
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7. Hyvinvointialuestrategiaan liittyvän ohjelmatyön vaiheistuksen periaatteet, vaiheistus ja vuonna
2022 laadittavat ohjelmat
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.

8. Seuraavat kokoukset
Muutosjohtajan ehdotus:
Todetaan seuraavat kokousajat:
Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:
- Pe 10.12.2021 klo 12 - 15
- 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:
Hyväksyttiin.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.
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Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Antti Ollikainen
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Sihteeri

