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Aika: Perjantai 24.2.2017 klo 9:00  

Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola  

 Nimi Organisaatio sähköpostiosoite 

 Keski-Pohjanmaan liitto/ Puheenjohtajisto: 

- Janne Jukkola, pj. Keski-Pohjanmaan liitto/valtuusto janne.jukkola@jukkolafood.fi 

x Kauko Ojala Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus kauko.ojala@anvianet.fi 

x Esa Kant Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus esa.kant@kokkola.fi 

x Erkki Mustasaari Keski-Pohjanmaan liitto/valtuusto erkki.mustasaari@kokkola.fi 

x Seppo Tastula Keski-Pohjanmaan liitto/valtuusto seppo.tastula@anvianet.fi 

x Pekka Puolimatka Keski-Pohjanmaan liitto/valtuusto pekka.puolimatka@kokkola.fi 
    

 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten puheenjohtajisto: 

x Antti Hietaniemi, varapj. Soite/valtuusto antti.hietaniemi@jetta-talo.fi 

x Roy Sabel Soite/valtuusto roy.sabel@kokkola.fi 

x Mats Brandt Soite/valtuusto mats.brandt@kokkola.fi 

- Veikko Laitila Soite/hallitus veikko.laitila@kokkola.fi 

x Pekka Nurmi Soite/hallitus pekka.nurmi@anvianet.fi 

- Tina Lindskog Soite/hallitus lindskog.tina@gmail.com 
    

 Keski-Pohjanmaan liitto/ maakuntahallitus: 

x Raimo Haapalehto Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus raimo.haapalehto@veteli.fi 

x Ulla-Riitta Harju Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus ulla-riitta.harju@toholampi.fi 

- Anneli Kentala Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus annelike@halsua.fi 

- Marita Loukiainen Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus marita.loukiainen@kokkolanensijaturvakoti.fi 

x Arto Pihlajamaa Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus artopihla@kase.fi 

- 
- 

Jarmo Rasmus 
Mauri Salo (varajäsen) 

Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus 
Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus 

jarmo.rasmus@edu.kokkola.fi 
mauri.salo@anvianet.fi 

x Elina Itäniemi Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus elina.itaniemi@pirityiset.fi 

- Sakari Typpö Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus sakari.typpo@gmail.com 

- Kajsa Kouvo Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus kajsa.kouvo@kokkola.fi 
    

 Kunnanjohtajat: 

- Terttu Korte Kannuksen kaupunki terttu.korte@kannus.fi 

- Stina Mattila Kokkolan kaupunki stina.mattila@kokkola.fi 

x Arto Alpia Kaustisen kunta arto.alpia@kaustinen.fi 

x Lauri Laajala Perhon kunta lauri.laajala@perho.com 

x Jukka Hillukkala Toholammin kunta jukka.hillukkala@toholampi.fi 

- Esko Ahonen Lestijärven kunta esko.ahonen@lestijarvi.fi 

x Jari Penttilä Halsuan kunta jari.penttila@halsua.fi 

x Hannu Jyrkkä Vetelin kunta hannu.jyrkka@veteli.fi 

x Malin Brännkärr Kruunupyyn kunta malin.brannkarr@kronoby.fi 

- Jyrki Halonen Reisjärven kunta/valtuusto jyrki.halonen@reisjarvi.fi 
    

 Kuntien nimeämät edustajat: varajäsenet kursiivilla! 

x Raimo Hentelä Kokkola  raimo.hentela@kokkola.fi 

- Pentti Haimakainen Kokkola pentti.haimakainen@kokkola.fi 

- Jukka Torppa Veteli jukka.torppa@veteli.fi 

- Jussi Torppa Veteli jussi.torppa@veteli.fi 
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- Sarita Kirvesmäki Perho sarita.kirvesmaki@perho.com 

x Antti Hietaniemi Perho antti.hietaniemi@jetta-talo.fi 

x Marja Hylkilä Toholampi marja.hylkila@toholampi.fi 

- Anna-Maija Syri Toholampi anna-maija.syri@toholampi.fi 

- Silja Mikkola Kannus silja.mikkola@kannus.fi 

x Lauri Perttula Kannus l.perttula@kotinet.com 

x Mari-Liisa Haka Lestijärvi mari-liisa.haka@toholampi.fi 

- Jukka-Pekka Tuikka Lestijärvi jukka-pekka.tuikka@kase.fi 

x Jouni Koskinen Kaustinen jouni.koskinen@kaustinen.fi 

- Markku Teerikangas Kaustinen markku.teerikangas@kaustinen.fi 

- Antti Kujala Halsua antti.kujala@halsua.fi 

- Maarit Hotakainen Halsua maarit.hotakainen@halsua.fi 
    

 Vihreät r.p. edustaja: varajäsenet kursiivilla 

x Hanna Cygnell Vihreät hanna.cygnel@kokkola.fi 

- Terho Taarna Vihreät terho.taarna@kokkola.fi 
    

 AVIn edustaja: 

- Marja-Riitta Vest Länsi- ja Sisä-Suomen AVI marja-riitta.vest@avi.fi 
    

 Henkilöstö:  varajäsenet kursiivilla 

- Sari-Kaarina Vähämäki Juko sari-kaarina.vahamaki@kokkola.fi 

- Mervi Visti Juko mervi.visti@soite.fi 

x Eija Korkia-Aho Koho eija.korkia-aho@soite.fi 

x Sonja Karppi Koho sonja.karppi@soite.fi 

x Irma Weckman KAU irma.weckman@kokkola.fi 

- Markku Kaakko KAU markku.kaakko@soite.fi 
    

 Muutosjohtaja ja projektivastaavat: 

x Ilkka Luoma Soite ilkka.luoma@kpshp.fi 

x Jukka Ylikarjula Keski-Pohjanmaan liitto jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi 

x Petri Jylhä Keski-Pohjanmaan liitto/Kase petri.jylha@kase.fi 

x Tiina Harjunpää, sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi 

x Suvi Melender-Lågland Soite suvi.melender-lagland@kpshp.fi 
    

 Projektiryhmä: 

x Kaj Kaski Pohjanmaan ELY-keskus kaj.kaski@ely-keskus.fi 

x Aulis Rantala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aulis.rantala@ely-keskus.fi 

- Harriet Hermans Pohjanmaan ELY-keskus harriet.hermans@ely-keskus.fi 

x Helvi Riihimäki Pohjanmaan TE-toimisto helvi.riihimaki@te-toimisto.fi 

 
- 

 
Jaakko Pukkinen 

K-P:n ja Pietarsaaren seudun  
pelastuslaitos 

 
jaakko.pukkinen@kokkola.fi 

 
- 

 
Andreas Smeds 

Keski-Pohjanmaan  
ympäristöterveydenhuolto 

 
andreas.smeds@kokkola.fi 

- Hilkka Kalliokoski Lomituspalvelut/Kaustinen hilkka.kalliokoski@kaustinen.fi 

 
x 

Sanna Niemi/ 
Esko Nieminen 

Lomituspalvelut/ Toholampi sanna.niemi@toholampi.fi 
esko.nieminen@toholampi.fi 

- Jukka Hautamäki Maaseutuyksikkö Kaseka jukka.hautamaki@veteli.fi 

- Jaana Ingalsuo(varaj) Maaseutuhallinto Kokkola jaana.ingalsuo@kokkola.fi 
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Muut paikalle kutsutut: 

x Kaj Lyyski Keski-Pohjanmaan liitto kaj.lyyski@keski-pohjanmaa.fi 

x Tuija Puumala Keski-Pohjanmaan liitto tuija.puumala@keski-pohjanmaa.fi 

x Sirkku Wacklin  Pohjanmaan ELY-keskus sirkku.wacklin@ely-keskus.fi 

    

 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 
 
Ehdotus: Puheenjohtaja Janne Jukkola avaa kokouksen ja nimetään kokouksen sihteeriksi Tiina Harjunpää.  

 
Suoritetaan osallistujien nimenhuuto esityslistan liitteenä olevan osallistujaluettelon mukaisesti. 
Nimenhuudon jälkeen valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ään-
tenlaskijoina. 
 

Muutosesitys kokouksessa: 
  

Puheenjohtajana kokouksessa toimi varapuheenjohtaja Antti Hietaniemi ja sihteerinä Tiina Har-
junpää. Osallistujat todettiin pöytäkirjaan osallistujaluettelon mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajik-
si valittiin Pekka Nurmi, Mats Brandt sekä Eija Korkia-Aho. Hyväksytään kokouksen esityslista. 
 

Päätös: Hyväksytään muutettu esitys. 
 
 
 
2. Ohjausryhmän kokouksen 27.1.2017 ja työvaliokunnan kokouksen 17.2.2017 pöytäkirjat 
 

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 27.1.2017 kokouksen pöytäkirja sekä 
työvaliokunnan kokouksen 17.2.2017 muistio. 

 
Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 27.1.2017 pöytäkirja ja merkitään tiedoksi työvaliokunnan 

kokouksen 17.2.2017 pöytäkirja. 
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
3. Maakuntavalmistelun valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus 
 

Ilkka Luoma sekä Jukka Ylikarjula esittelevät kansallisen valmistelun ajankohtaisia asioita.  
 
Lakivalmistelujen tilanne ja valtakunnallinen muutostilanne 
Jukka esittelee lakivalmistelujen kaavion/aikataulun. Kaavio on pöytäkirjan liitteenä (1). Maa-
kuntalaki ja sote -järjestämislaki (ns. päälait) tulevat ensi viikolla, kasvupalvelulaki lausunnoille 
1.3.2017.  Osallistuminen- ja vaikuttaminen (pykälä 4) valtakunnallinen palvelulupausaineisto on 
pöytäkirjan liitteenä (2). 
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Valinnanvapauden linjaukset 
Kansalaisille suunnattu kuvallinen viestintä siitä, mitä valinnanvapaus tarkoittaa (powerpoint -
esittely). Esittely on pöytäkirjan liitteenä (3). Soiten Hallitus käsittelee ensimmäisen kerran lau-
suntoa 6.3.2017 jonka jälkeen sen voi toimittaa kuntakohtaisiin käsittelyihin. Lopullinen käsittely 
27.3.2017 jonka jälkeen lausunto lähetetään ministeriölle.  
 
Ministeriö on kiirehtinyt lakiluonnosten käsittelyä, jonka johdosta kokouksessa keskusteltiin 
mahdollisuudesta, että Soiten hallitus käsittelee lausunnon yhdellä käsittelyllä kokouksessaan 
6.3.2017. Tämä järjestely otettiin keskusteluun siksi, että ministeriö kerkeää huomioimaan 
ajoissa lähetetyt lausunnot. Kokouksessa käytiin keskustelua valinnanvapauslakiluonnoksesta ja 
mm. henkilöstön edustus esitti huolen siitä, kuinka valinnanvapauslaki toteutuessaan uhkaa ha-
jottaa nykyisen juuri uusitun palvelurakenteen. 
 
Omaisuuden suppea jakautumismalli 
Ilkka Luoma esittelee omaisuuden suppeaa jakautumismallia, esitys lähetetään kuntajohtajille 
sähköpostitse. Järjestämisvastuu siirtyy sote -palveluista 1.1.2019. Sairaanhoitopiirien ym. varat 
ja velat siirtyvät maakuntiin.  
 
Väliaikaishallinnon riittämätön rahoitus- kannanotto Valtiovarainministeriölle 10.2.2017. 
Jukka Ylikarjula esittelee kannanottoa työvaliokunnalle. Esitys on kokouksen pöytäkirjan liittee-
nä (4). Esivalmisteluvaiheen rahoitushakemus ministeriölle valmistellaan ensi viikon aikana. 

   
Ehdotus: Merkitään tiedoksi katsaukset kansallisesta valmistelutilanteesta. 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 

 

4. Toimi- ja palvelutason organisaatiomallin valmistelu 
 

Muutosjohtaja Ilkka Luoma esitteli maakuntaviraston organisointimallin valmistelun vaiheita. 
Esitys on pöytäkirjan liitteenä (5). Maakuntaviraston organisointia on jatkettu tammikuun oh-
jausryhmän kokouksen jälkeen sovitulla tavalla. Nyt parhaillaan työn alla on oheisen organisaa-
tiomallin täydentäminen toimi- ja palvelutasolla. Uusin luonnos maakuntaviraston organisaa-
tiomallista: 
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Työssä edetään ohjausryhmän 27.1.2017 tekemän päätöksen mukaisesti, että maakuntaviraston 
organisaatiokaavion malli täydentyy palvelu- ja toimialuetasolle maaliskuun loppuun mennessä. 

 
Ehdotus: Hyväksytään esitetty organisaatiokaaviomalli ja sen täydentäminen palvelu- ja toimialuetasolle 

maaliskuun loppuun mennessä. 
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
5. Maakuntauudistuksen alueelliset ajankohtaiskatsaukset 
 

Kokouksessa kuullaan toimialuejaon mukaisesti valmisteluvaiheen lyhyet esittelyt. 
  

Maakuntapalveluiden kokonaisuuden valmistelun eteneminen (Petri Jylhä) 
 

Työ on pääasiallisesti painottunut nykytilaraporttien laatimiseen. Näissä on määritelty mm. or-
ganisaatioiden tehtävät ja palvelut, toimintamallit, tunnusluvut taloudesta, rahoituksesta, asiak-
kaista sekä toiminnan laajuudesta, henkilöstö nimikkeittäin, organisaation maakuntalakitehtävät 
sekä toimintaympäristöanalyysit. Nyt yhteisten tavoitteiden, toimintamallien, rakenteiden ja ra-
japintojen työstämistä on jatkettu kokouksissa sekä erillisissä työpaja-tilaisuuksissa valtakunnal-
lisesti, ylimaakunnallisesti, maakunnallisesti sekä kuntarajapinnoissa. Työtä on tehty hyvässä ja 
rakentavassa hengessä, välillä jopa innostuen! Esitys on pöytäkirjan liitteenä (6). 

 
Aluekehitys ja kasvupalvelut (Kaj Lyyski ja Tuija Puumala) 
Petri Jylhä sekä Tuija Puumala esittelivät ETA työryhmän tilannekatsausta, esitys on pöytäkirjan 
liitteenä (7). Koko tilannekuvaraportti on pöytäkirjan liitteenä (8). 
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Maankäyttö, ympäristö ja liikenne (Aulis Rantala ja Janna Räisänen) 
Aulis Rantala esitteli MYL työryhmän tilannekatsausta. Koko tilannekuvaraportti on pöytäkirjan 
liitteenä (9). 
 
Tiettyjä kysymyksiä tulee ratkaistavaksi ja niistä tulisi muodostaa yhteinen näkemys, kuinka me-
netellään. Näitä kysymyksiä ovat mm.: 
1. yhteistyösuhteet kuntiin: Kunnat voivat voivat siirtää tiettyjä tehtäviä uusille maakunnille, 

mm. ympäristöviranomaistehtävät ja rakennusvalvonta. Voidaanko lähteä Keski-
Pohjanmaalla selvittämään em. mahdollisuutta? 

2. yhteistoiminta muiden maakuntien kanssa: mikä on pohja, jolta jatkossa lähdetään yhteis-
työtä rakentamaan? Tällä hetkellä henkilöstö on MYL -tehtävien osalta sijoittunut varsin hy-
vin määrällisesti kolmen maakunnan alueelle (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa sekä Poh-
janmaa). Mitä työtehtäviä lähdetään jatkossa neuvottelemaan yhteisesti, mitkä ovat ne läh-
tökohdat yhteistyöneuvotteluille, huomioituna resurssien riittävyys sekä asiantuntijuus? 

3. Keski-Pohjanmaalle siirtyvä henkilötyövuosi on karkeasti arvioituna tällä hetkellä 20htvtä, 
tällä hetkellä htv:t ovat yhtensä 30, joista valtion viranomaistehtäviin siirtyy osa. 

 
Kokouksessa kehotettiin työryhmää muodostamaa perusteltu näkemys kyseisten kysymysten 
ratkaisemiseksi, joka toimisi pohjana jatkoneuvotteluille.  Kuntien valtuutus on varmistettava ja 
Kokkolan painoarvo asiassa merkittävä. Asia tuodaan käsittelyyn työvaliokunnan kautta ohjaus-
ryhmän päätettäväksi. 

 
Maaseutuhallinto ja lomituspalvelut (Sirkku Wacklin ja Jukka Hautamäki) 
Sirkku Wacklin esitteli maaseututyöryhmän tilannekatsausta. Esitys on pöytäkirjan liitteenä (10). 
Koko tilannekuvaraportti on pöytäkirjan liitteenä (11). 
 

 Keskustelua maakuntapalveluiden kokonaisuudesta: 
 
Kyseessä on merkittävä kokonaisuus. Monta asiaa on matkan varrella selkiytynyt, ja työryhmä-
työskentelyn kautta on voitu rakentaa hyvä kokonaisuus maakuntapalveluiden osalta. Esitykset 
sekä raportit tuovat hyvin esille sen konkretian, joka työryhmätyöskentelyssä on ollut vahvana, 
sekä välttämättömänä elementtinä.   
 
Kokouksessa esitettiin kannanottoja mm.:   
- järjestämisen ja tuottamisen organisoimisesta. Kokouksessa esitettiin vahvoja kannanottoja 

siitä, että järjestämisen kokonaisuus täytyy vahvasti pitää omissa käsissä.  
- Aikaisemmassa kokouksessa 27.1.2017 tehtiin kannanotto ohjausryhmälle ja muutosjohta-

jalle lomituspalveluiden järjestämisestä maakunnassa: koko maakunta huomioon uutta ra-
kentaessa. 

- Yhtiöittämisen haasteita mm. työllisyyspalveluiden, sekä kasvupalveluiden järjestämisen ja 
tuottamisen osalta. 

- tekninen tuki ja ohjeet on pidettävä koko ajan mielessä, kun rakennetaan digitalisoituja pal-
veluita asiakkaille, joiden kyvyt sähköisten palveluiden osalta ovat monitasoiset. 

- organisaatiokaaviota ja rakennetta suunnitellaan ja tulee suunnitella asiakaslähtöisesti. 
Loppujen lopuksi asiakastarve ratkaisee – ei organisaatiokaavion laatikot ja rajat 
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Ehdotus:  Merkitään tiedoksi maakunnallisen valmistelun maakuntapalvelujen tilannekatsaus. Päätetään, 

että maaliskuun työvaliokunnan sekä ohjausryhmän kokouksiin kuullaan SOTEn, turvallisuus ja 
varautuminen sekä ympäristöterveydenhuollon ajankohtaiskatsaus. 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
6. Osallisuuden toteuttaminen Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen läpiviemisessä 

 
Jukka Ylikarjula sekä Jussi Salminen vievät eteenpäin osallisuuden toteuttamista ja kolmannen 
sektorin kanssa toteutettavaa yhteistyötä Keski-Pohjanmaan alueella esivalmistelu- ja väliaikais-
hallinnon vaiheessa. 

 
Maakuntalakiluonnoksessa on oma luku asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista. Lain 
mukaan maakuntavaltuusto vastaa maakunnan asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen edis-
tämisestä: 

 
- Laissa säädetään yleisistä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista (23 §), jonka mukaan osallistumista 

ja vaikuttamista voidaan edistää mm. keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asukasraateja järjestämällä, kehit-
tämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, tukemalla asukkaiden ja järjestöjen oma-aloitteista 
asioiden suunnittelua jne. Asukkaiden osallistumisoikeuksia turvaavat velvoitteet tulee lisäksi sisällyttää 
maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palveluja tuottavien yritysten ym. kanssa tehtäviin sopimuksiin 
ja palvelulaitoksen hallintosääntöön. 

- Maakunnan asukkaalla on myös oikeus tehdä aloitteita, aloitteita kansanäänestyksessä (24 -25 §:t), ääni- ja 
äänestysoikeuden ohella. 

- Maakuntahallituksen tulee edelleen asettaa maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttaja-
ryhmä, maakunnan vanhusneuvosto sekä maakunnan vammaisneuvosto, kaksikielisiä kuntia käsittävissä 
maakunnissa ja maakunnassa, johon kuuluu saamenkielen kotiseutualueen kunta, tulee lisäksi asettaa kieli-
vähemmistön vaikuttamistoimielin. Hallituksen tulee huolehtia vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyk-
sistä (26-27 §). 

- Maakunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille 
(28§). 

- Maakunnan strategiassa (35 §) tulee ottaa huomioon asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistoimielimet. 
 

Em. lain pykälien nojalla tulisi maakunnan esimerkiksi strategiassa ja sitä toimeenpantaessa 
pohtia:  

 millaiset osallistumisjärjestelmät ja –rakenteet tukisivat parhaiten kyseessä olevan maa-
kunnan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista,  

 millaisten periaatteiden varaan osallistuminen ja vaikuttaminen sekä esimerkiksi viestin-
tä maakunnassa nojaa,  

 millaisia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja, menetelmiä ja tapoja maakunnassa 
hyödynnetään sekä mm. sitä, onko maakunnassa joitain erityisiä väestöryhmiä, joiden 
osallistumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

 Samanaikaisesti on pohdittava, miten osallistumisen ja vaikuttamisen tilaa jatkossa seu-
rataan, arvioidaan ja tarvittaessa kehitetään. 

 
Valmistelu maakuntien osallistumisrakenteista ja käyttöön otettavista keinoista olisi tarkoituk-
senmukaista tehdä yhteistyössä asukkaiden, palvelujen käyttäjien ja muiden tarvittavien sidos-
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ryhmien kanssa. Voimaanpanolain 10 § edellyttää, että väliaikainen valmisteluelin tiedottaa 
maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta mm. alueen asukkaille, palve-
lujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Näille on myös tarvittaessa varattava mahdolli-
suus tulla kuulluksi valmistelussa olevista merkittävistä asioista.  Vuorovaikutus on näin ollen 
tärkeää jo maakuntien perustamista valmisteltaessa. Viestintäkeinoina voitaisiin käyttää esi-
merkiksi yleistä tietoverkkoa, tiedotustilaisuuksia, ilmoitusten julkaisemista lehdissä tai muita 
valmistelutoimielimen päättämiä viestintätapoja. 

 
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistusta tehtäessä perusperiaatteena on hyödyntää mahdolli-
simman paljon olemassa olevia rakenteita. Soite-kuntayhtymässä osallisuus (asiakasraadit, van-
hus- ja vammaisneuvostot, järjestöyhteistyö) on säädetty kehittämisyksikön vastuulle. Vastaavat 
asukasosallisuutta ja järjestöyhteistyötä tukevat rakenteet löytyvät myös maakuntaliitosta.  
 
Osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän toteutuksen vaiheistamista: 

 Miten maakuntien osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän suunnittelua, valmistelua ja ra-
kentamista tulisi aikatauluttaa?  

 Millaista tukea alueilla kaivataan tähän kokonaisuuteen liittyen?  

 Mitä lain säännösten toimeenpano eri vaiheissa edellyttää: mitä tulee valmistella ja kenen 
vastuulla asiat ovat jne. esim malleja toimivista asukasosallistumisesta ja palveluiden käyt-
täjien osallistumisesta, asiakaslähtöisestä yhteistuotannosta, yhteissuunnittelusta sekä 
viestintäsuunnitelma ja vastuut jne. – koonti alueellisen valmistelun ja suunnittelun tueksi  

 Tavoitteena uudenlaisten ja monipuolisten muotojen käyttöönotto ja vakiinnuttaminen 
maakunnan tasolla 

 
Malli toteutuksesta maaliskuussa hyväksyttäväksi. Pilottimaakuntamalli tehdään Kuntaliiton 
kanssa. 

 
Ehdotus:  Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
7. Väliaikaishallinnon muodostamisneuvotteluiden käynnistäminen 

 
Muutosjohtaja Ilkka Luoma esittelee kokouksessa väliaikaishallinnon muodostamisen käynnis-
tämiseen liittyvien neuvottelujen aikataulua sekä tilannekatsausta. Esitys on pöytäkirjan liittee-
nä (5). Ohjausryhmä 27.1.2017 kokouksessaan hyväksyi maakuntahallituksessa tehdyn esityk-
sen, jonka mukaisesti muutosjohtaja Ilkka Luoma kokoaa väliaikaishallinnon. Väliaikaishallinto 
aloittaa toimintansa 1.7.2017. Ensimmäinen neuvottelu pidetään Keski-pohjanmaan liiton tilois-
sa keskiviikkona 15.2.2017 kl0 12.00. Kokouksessa käytiin hyvähenkinen keskustelu, jonka poh-
jalta voidaan väliaikaishallinnon kokoonpano muodostaa. Väliaikaishallinto on 8kkn ajan juridi-
nen päätösvaltainen toimielin alkaen 1.7.2017. Kokouksessa esityksenä 10 jäsenisen väliaikais-
hallinnon kokoonpano, nimiehdotukset esitetään muutosjohtajalle 17.3. mennessä, jonka jäl-
keen hyväksyttäväksi 24.3 ja maakuntahallituksesta ehdollinen päätös kokoonpanolle. Ehdolli-
sena päätös, sen takia että mikäli eduskunta lakiesityksenä sellaisenaan hyväksyy. 

 
Aikatauluja: 
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 maaliskuussa organisaatiokaavio täydennettynä ja valmiina hyväksyttäväksi 

 huhtikuussa avataan mandaattihaku organisaatiorakenteen mukaisesti uuden organi-
saation rakentamiselle 

 touko-kesäkuussa vastuutasohaku  
 

Ehdotus: Merkitään väliaikaishallinnon neuvottelut ja tilannekatsaus tiedoksi. 
 
Päätös: 
 

8. Maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden käynnistäminen 
 

Ilkka Luoma esitteli maakuntien välisen yhteistyöneuvottelujen käynnistämisen, esitys on pöy-
täkirjan liitteenä (5). Naapurimaakuntien kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut käynnistetään 
maaliskuun aikana. Keskeiset asiasisällöt ovat mm. eläinlääkäripäivystykset, alkoholihallinto, pe-
lastustoimen palveluiden organisointi, Kruunupyyn ja Reisjärven tilanne maakuntajaon selvittyä, 
maatalouslomitus ja maaseutuhallinto, ELYjen tehtävien ja resurssien jako maakuntien, kesken, 
TE-toimiston resurssien jako maakuntien kesken, EU-rakennerahastojen tehtävät ja KV-asiat. 

 
Maakuntien välisiä yhteistyöneuvotteluja on sovittu seuraavalla aikataululla: 
Pohjanmaa: 10.3.2017 ja Etelä-Pohjanmaa 30.3.2017 
 
Pohjois-Pohjanmaan kanssa käytävät neuvottelut sovitaan maalis-huhtikuulle. yhteistyöneuvot-
teluja on käytävä mm. ERVA-alueen sairaaloiden välisen työnjaon ja toimintojen sovittamiseksi 
sekä Rakennerahastotoimenpiteiden osalta. 
 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.  
 

Päätös:  
 
 
9. Ohjausryhmän ja työvaliokunnan esivalmisteluvaiheen kokousaikataulut 
 

Ohjausryhmän kokoukset, Soiten auditoriossa klo 9:00-12:00  
- 27.1.2017, 24.2.2017, 31.3.2017 huom.Kokkola-salissa, 28.4.2017, 24.5.2017, 30.6.2017 

 
Työvaliokunnan kokoukset Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone klo 9:00-12:00 
- 20.1.2017, 17.2.2017, 24.3.2017, 21.4.2017, 19.5.2017, 21.6.2017 
 
Projektiryhmän kokoukset, Keski-Pohjanmaan liiton videoneukkarissa 
- 16.1.2017 klo 9.00, 15.2.2017 klo 13.00, 20.3.2017 klo 13.00, 19.4.2017 klo 9.00, 15.5.2017 

klo 13.00, 14.6.2017 klo 9.00 
 
Yhdyspinta-/ Rajapinta-ryhmä (Soiten omistajaohjauksen neuvottelukunnan yhteydessä) 
- 9.1. Perho, 13.2. Toholampi, 13.3. Reisjärvi, 10.4. Veteli, 8.5. Halsua, 12.6.Kannus 

 
Yt-elimen kokoukset, klo 14:00:  
- 23.32017, 27.4.2017, 31.5.2017 
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Ehdotus: Hyväksytään ohjausryhmän ja työvaliokunnan kokousaikataulut sekä tilaisuudet kevään 2017 

osalta. 
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
10. Muut asiat ja kokouksen päättäminen 
 
 
Ehdotus: Todetaan mahdolliset muut kokouksessa esille tulleet asiat. 
 
Päätös: Ei muita asioita. Kokous päätettiin klo 12.18. 
 
  
Pöytäkirjan laatija: 
 
Kokkolassa 27.2.2017 
 
 
Tiina Harjunpää, sihteeri 
Keski-Pohjanmaan liitto 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
Paikka ja päivämäärä    Kokkolassa 1.3.2017  
 
 
Pekka Nurmi, pöytäkirjan tarkastaja  Mats Brandt, pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
Kokkolassa 28.2.2017      
 
 
Eija Korkia-Aho, pöytäkirjan tarkastaja   
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Liitteet: Liitteet löytyvät maakuntauudistuksen nettisivuilta, tästä linkistä. 
 

Liite 1: Erillislakien valmistelun aikataulu  
Liite 2: Palvelulupaus esitysmateriaali  
Liite 3: Valinnanvapaus esittelymateriaali  
Liite 4: Kannanotto Valtiovarainministeriölle  
Liite 5: Maakuntauudistuksen valmistelun ajankohtaiskatsaus  
Liite 6: Maakuntapalveluiden tilannekatsaus 
Liite 7: ETA työryhmän tilannekatsaus 
Liite 8: ETA tilanneraportti 
Liite 9: MYL tilanneraportti  
Liite 10: Maaseutupalvelut tilannekatsaus 
Liite 11: Maaseutupalvelut tilanneraportti 
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