SOTE‐työryhmä 19.4.2018
Kokous alkoi kaikkien työryhmien yhteisellä osiolla, minkä jälkeen siirryttiin
työryhmäkohtaisiin pienryhmiin. Todettiin, että ryhmän puheenjohtajana toimii
Michael Luther ja sihteeritehtävissä Siv Nyberg ja Päivi Berg. Läpikäytiin
toimeksiantoa ja aikataulua. Keskustelussa todettiin, että kummallakin
organisaatiolla on olemassa laadittua materiaalia, joka toimii hyvänä
taustamateriaalina selvitystyölle. Sovittiin, että sihteerille toimitetaan ryhmän
jäsenille jaettavaksi materiaalia jo ennen ensimmäistä kokousta. Työryhmän
varsinaiseksi aloituskokousajankohdaksi sovittiin 24.4.2018.

SOTE‐työryhmä 22.4.2018
Järjestäytymisen yhteydessä työryhmälle valittiin varapuheenjohtajaksi Thomas
Öhman. Päätettiin, että sihteerit vuorottelevat kokoussihteerin tehtävissä ja
muistiot laaditaan sihteerin äidinkielellä eikä niitä tai liitemateriaalia käännetä.
Väli‐ ja loppuraportti ja muu lopullisen päätöksenteon kannalta oleellinen
materiaali käännetään. Kokouspaikkana vuorottelevat Mustasaaren
terveyskeskuksen hallinnon tilat ja Vaasan sosiaali‐ ja terveystoimen hallinnon
tilat. Päätettiin kevään kokousaikataulu alustavasti siten, että kokoukset
pidetään joka toisena tiistai‐iltapäivänä: 8.5, 22.5, 5.6 ja alustavasti 19.6, minkä
jälkeen kesätauko. Tutustuttiin etukäteen toimitettuun taustamateriaaliin.
Työstettiin tiedonkeruun lomakepohjaa ja vastuutettiin virkamiehiä
tiedonkeruulomakkeiston laatimisessa. Todettiin, että työtä ohjaa johtoryhmän
ja koordinaattorin ohjeistus sekä myöhemmin jaettava raporttipohja. Päätettiin,
että hyödynnetään myös jo valmiina olevia tietopohjia, esim.
kuntajakoselvityksen ja kuntaliitoksen aiemmat materiaalit, terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma jne.

SOTE‐työryhmä 8.5.2018
Työryhmät olivat kokoontuneet aamupäivällä koordinaattori Olavi Kalvevan
johdolla. Tässä kokouksessa annettiin ohjeistusta mm. väliraportin pohjasta,
aikataulusta ja tiedottamisesta, mistä työryhmää informoitiin. Kokousten
päätöksistä laaditaan tiedote kahdella kielellä toimitettavaksi
fusionskollen@korsholm.fi kautta piakkoin avattaville molempien kuntien
yhteisille www‐sivuille.
Kokouksessa tarkennettiin edelleen tiedonkeruutavan yhtenäistämistä ja
lomakkeiden jatkotyöstämistä väliraporttipohjan tueksi. Tiedonkeruussa
keskitytään vuoden 2017 ja 2018 tietoihin sekä nykytilan kuvauksen ohella
kehittämiskohteisiin ja –suunnitelmiin. Palveluverkkoa pyritään tarkastelemaan
myös karttapohjaisena. Keskitytään väliraraportissa oleellisiin asioihin ja
prosesseihin. Välirarortin dead line on 15.6, mutta tietoa voidaan täydentää
kesäkuun ajan. Täydentävää lisätietoa voidaan tuottaa myöhemmin.
Seuraavassa kokouksessa 22.5. tarkastellaan kerättyä tietoa ja keskustellaan
täydennystarpeista ja mahdollisista keskeisistä fokuksista.
Päätettiin vahvistaa Vaasan osalta työryhmää nimeämällä työryhmän jäseneksi
toimialan hallintopäällikkö Maria Liukkonen.
Todettiin myös, että on selvitettävä, kuuluuko luottamushenkilöille
kokouspalkkioita ja millaisin maksukäytäntein.
SOTE‐työryhmän kokousaikataulu keväältä on 22.5, 5.6. ja 20.6.

