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Aika: Keskiviikko 24.5.2017 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 

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

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

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

 Pekka Puolimatka Keski-Pohjanmaan liitto/valtuusto elainhoitolakotipesa@gmail.com 
    

 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 

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

x 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 

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

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

 Kunnanjohtajat: 

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

x 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 

 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 

x Jyrki Halonen/ Raija Potila Reisjärven kunta jyrki.halonen@reisjarvi.fi 
    

 Kuntien nimeämät edustajat: varajäsenet kursiivilla! 

x Raimo Hentelä Kokkola  raimo.hentela@kokkola.fi 

 Pentti Haimakainen Kokkola pentti.haimakainen@kokkola.fi 

x Jukka Torppa Veteli jukka.torppa@veteli.fi 

 Jussi Torppa Veteli jussi.torppa@veteli.fi 
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x 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 

x Silja Mikkola Kannus silja.mikkola@kannus.fi 

 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 

x Maarit Hotakainen Halsua maarit.hotakainen@halsua.fi 
    

 Vihreät r.p. edustaja: varajäsenet kursiivilla 

 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 

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

x Mervi Visti Juko mervi.visti@soite.fi 

 Timo Rajaniemi Juko timo.rajaniemi@kokkola.fi 

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

x Sonja Karppi/Päivi Maunula 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: 

 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 

 
x 

 
Jaakko Pukkinen 

K-P:n ja Pietarsaaren seudun  
pelastuslaitos 

 
jaakko.pukkinen@kokkola.fi 

 
x 

 
Andreas Smeds 

Keski-Pohjanmaan  
ympäristöterveydenhuolto 

 
andreas.smeds@kokkola.fi 

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

 Sanna Niemi/ 
Esko Nieminen 

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

 Jukka Hautamäki Maaseutuyksikkö Kaseka jukka.hautamaki@veteli.fi 
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 Jaana Ingalsuo(varaj) Maaseutuhallinto Kokkola jaana.ingalsuo@kokkola.fi 

x Eija Kellokoski-Kari Soite eija.kellokoski-kari@soite.fi 

x Minna Korkiakoski-Västi Soite minna.korkiakoski-vasti@soite.fi 

 Muut kutsutut:   

x Jouko Luukkonen   

x Marja-Leena Mikkonen-Karikko hlöstö/ Keski-Pohjanmaan liitto  

 
Kokoukseen on myös kutsuttuna SOITEn hallitus, sekä tukipalveluiden työryhmä. 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 
 
Ehdotus: Varapuheenjohtaja Antti Hietaniemi 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. 
 
Hyväksytään kokouksen esityslista. 
 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti ja valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Roy Sabel ja Raimo Hente-
lä. 

 
 
 
2. Ohjausryhmän kokouksen 28.4.2017 ja työvaliokunnan kokouksen 19.5.2017 pöytäkirjat 
 

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 28.4.2017 kokouksen pöytäkirja sekä 
työvaliokunnan kokouksen 19.5.2017 muistio. 

 
Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 28.4.2017 pöytäkirja ja merkitään tiedoksi työvaliokunnan 

kokouksen 19.5.2017 pöytäkirja. 
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
3. Maakuntauudistuksen valmistelun valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus 

 
Ilkka Luoma sekä Jukka Ylikarjula esittelevät kokouksessa kansallisen valmistelun ajankohtaisia 
asioita, mm.:  

- Valtakunnallisen valmistelun tilanne ja ajankohtaiset asiat 
- Lakivalmistelujen tilanne ja valtakunnallinen muutostilanne 
- Valtakunnallisten palvelukeskusten muodostaminen 
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Kansallisella tasolla monenlaisia työkaluja on tehty yhteistyössä maakuntien kanssa, jotka toimi-
vat tukiaineistona virkatyölle. Näitä ovat esim. Konsernijohtamisen opas, sote-järjestämisen 
opas, talouden simulaatiotyökalu jne. Kokouksessa käytiin keskustelua tilanteesta, mm. ict-
ratkaisujen järjestämisestä yhteistyössä kansallisen valmistelun kanssa. 
 
Elina Itäniemi, Jari Penttilä, Minna Korkiakoski-Västi, Kajsa Kouvo sekä Maarit Hotakainen saa-
puivat kokoukseen pykälän käsittelyn aikana. 
 

Ehdotus: Merkitään kansallisen valmistelun etenemisen tiedoksi. 

 

Päätös: hyväksytään. 

 
 
 
4. Valtionavustus maakuntien hallinnon ja toiminnan käynnistämiseen 

 
Kokouksessa kuullaan esitys valtionavustuksesta maakuntien hallinnon ja toiminnan käynnistä-
miseksi. Esitys on kokouksen liitteenä (1). Rahoitus vuodelle on kasvamassa vuodelle 2017 
myönnetystä 9,8 milj € kokonaismäärästä jopa noin 32 mil € tasolle, joka tarkoittaa Keski-
Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmisteluun varatun määrärahan nousua 370 000 € tasolta 
n. 900 000 – 1 000 000 € tasolle. ICT -kustannuksiin on erillinen rahoitus sekä esivalmistelu- että 
väliaikaishallinnon vaiheeseen. Mikäli rahoitusta jää käyttämättä, sitä voidaan käyttää vuoden 
2018 kustannuksiin.  Rahoitus käytetään väliaikaishallinnon kustannuksiin sekä mm. erilaisten 
selvitystöiden teettämiseen. Em. väliaikaishallinnon vuoden 2017 määrärahavarauksen lisäksi 
valinnanvapauspilottiin on varattuna yhteensä 100 miljoonaa euroa mukaan lähteviin maakun-
tiin vuosille 2018-2019.  
 
Työvaliokunta 19.5.2017 kävi keskustelun aiheesta, viestinä oli selvästi se, että tarvittavat lisä-
rekrytoinnit asiantuntijoiden osalta tulee toteuttaa nyt, panostuksia tarvitaan.  

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
5. Tukipalveluiden yhtiöittämisselvityksen valmistelun tilannekatsaus 

 
Kokouksessa kuullaan maakuntauudistuksen tukipalveluiden yhtiöittämiseen liittyvän selvitys-
työn tilannekatsausta. Ohjausryhmä on kokouksessaan 28.4.2017 valtuuttanut muutosjohtajan 
hankkimaan yhtiöittämisselvityksen, yht. 10 konsulttipäivää Jouko Luukkoselta. Kokoukseen on 
kutsuttuna myös Soiten hallitus kuulemaan Jouko Luukkosen selontekoa yhtiöittämisselvityksen 
valmistelun etenemisestä. Esitys on liitteenä (2).  
 
Ratkaisuehdotus tukipalveluiden yhtiöittämisselvityksessä on, että Soite perustaa vuoden 2017 
aikana yhden monialaisten tukipalveluyhtiön (sisältäen ainakin TAHE- ja ICT-palvelut sekä mah-
dollisesti ateriapalvelut) ja varaa Soiten jäsenkunnille mahdollisuuden tulla osaomistajiksi tuki-
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palveluyhtiöön. Näin yhteisellä yhtiöllä turvattaisiin in-house hankintamenettelymahdollisuuden 
säilyminen myös 1.1.2019 jälkeen maakuntavaiheessa maakunnan ja kuntien välillä. Hankinta-
lain tulkinta valinnanvapauden piirissä olevien yhtiöiden osalta (sote-yhtiö, kasvupalvelu-yhtiö) 
on johtamassa siihen, että em. markkinoilla olevien maakunnan omistamien yhtiöiden on tu-
keuduttava tukipalveluiden hankinnassa muuhun ratkaisuun kuin maakuntaan perustettavaan 
omaan monialaiseen tukipalveluyhtiöön. Omalla monialaisella tukipalveluyhtiöllä turvattaisiin 
myös tukipalveluiden osalta todennäköisimmin päätösvallan pysyminen omassa maakunnassa. 
Ilman omaa yhtiörakennetta TAHE- ja mahdollisesti myös ICT-palveluiden henkilökunta siirtyisi 
valtakunnallisten palvelukeskusten palvelukseen ja toimialakohtaisilla yhtiöillä mahdollisesti yh-
tiöiden omistus voisi siirtyä valtakunnallisille palvelukeskuksille. Näin ollen kuntien ja maakun-
nan in-house hankintamenettelyn mahdollistamisen ohella myös päätösvallan ja yhtiön omis-
tuksen osalta monialaisen tukipalveluyhtiön perustaminen näyttää tarkoituksenmukaisimmalta 
ratkaisulta 
  
Maakuntauudistuksen läpiviennissä muita tukipalveluyhtiön ohella jatkossa perustettavia yhtiöi-
tä ovat: Sote-palvelut Oy ja Kasvupalvelut Oy. Sote-Palvelut Oy ja Kasvupalvelut Oy yrityksillä 
tulkitaan olevan kaupallinen luonne ja näin ollen niiden ei katsota olevan hankintalain piirissä 
(samalla tavoin, kuten yksityiset yritykset). Tämä hankaloittaa Tukipalvelut Oy:n mahdollisuutta 
tarjota palveluita SOTE-palvelut Oy:lle ja Kasvupalvelut Oy:lle. Tukipalveluiden myynti monialai-
sesta tukipalvelu Oy:stä markkinoilla oleville maakunnan omistamille yhtiöille johtaisi maakun-
nan liikelaitoksen ja maakuntaviraston sekä mahdollisesti yhtiössä osakkaina olevien kuntien 
osalta in-house-aseman menettämiseen. Näin ollen esimerkiksi lääkinnälliset tukipalvelut joudu-
taan jakamaan kahtia maakunnan liikelaitoksen ja sote Oy:n kesken. 
  
Tilanne on erittäin haastava ja tilanne myös kansallisella tasolla esimerkiksi hankintalain tulkin-
nan osalta saattaa muuttua vielä matkan varrella. Esitykset ja vaihtoehdot ovat muodostumas-
sa, kuinka tulisi asiassa edetä, aikaa on vähän. Valmistelutyöhön on lähdetty juuri oikealla het-
kellä. Kuntien ja päätöksentekijöiden tulee miettiä, kuinka eri vaihtoehtoihin ja yhtiöittämis-
mahdollisuuksiin suhtautuu. Asia tulee päätöksentekoon viimeistään syksyllä, elo-syyskuussa.  

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 

 
6. Valinnanvapauspilottiin osallistumisen ajankohtaiskatsaus 

 

Asiakkaan valinnanvapautta lisätään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lain tavoitteena on, että va-
linnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa 
palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Valinnanvapautta kokeillaan hankkeissa eri puolil-
la Suomea vuosina 2017-2018. Valinnanvapauden laajentamista edistetään pilottien kautta uu-
den valinnanvapauslainsäädännön puitteissa siten, että mahdollisimman aikaisin vuonna 2017 
olisi jo tiedossa valinnanvapauden pilotointiin lähtevät maakunnat. Maan hallitus osoittaa mer-
kittävän rahoituksen, yhteensä 100 miljoonaa euroa, lisätalousarviossa valinnanvapauden pilo-
tointiin ja ennakoivaan valmisteluun. Valinnanvapauspilotissa sote -keskukset tulisivat valinnan-
vapauden piiriin jo tammi-heinäkuussa 2018.  
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Pilottihaku käynnistyy kesäkuussa ja Keski-Pohjanmaalla Soiten hallitus ja valtuusto ottavat kan-
taa mahdolliseen pilottimaakuntana toimimiseen haun avauduttua ja pilotointiin liittyvien vielä 
avoimien kysymysten selvittyä. Soiten hallituksen iltakoulu pidetään torstaina 1.6.2017, jolloin 
asia on esillä päätöksentekoa varten. 
 
Kokouksessa kuullaan ajankohtaiskatsaus pilottimaakuntakysymyksen jatkovalmistelun osalta, 
esitys on kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä (1). 
 
Henkilöstön edustus esitti henkilöstön kannanoton. Kannanotto merkittiin pöytäkirjan liitteeksi 
(3). 

 
Ehdotus:  Merkitään tiedoksi 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
7. Maakuntauudistuksen esivalmistelusta väliaikaishallintovaiheeseen 

 
Muutosjohtaja Ilkka Luoma esittelee kokouksessa Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen 
valmistelun vaiheita. Esitys on kokouksen pöytäkirjan liitteenä (1). Esivalmisteluvaihe on eden-
nyt suunnitelman ja aikataulujen mukaisesti väliaikaishallinnon muodostamisen vaiheeseen 
Keski-Pohjanmaalla. Väliaikaishallinnon muodostamisesta on saavutettu yksimielinen neuvotte-
lutulos ja sopimus. Sopimus on käsitelty poliittisessa ohjausryhmässä 31.3.2017 ja hyväksytty 
Keski-Pohjanmaan liiton hallituksen toimesta 24.4.2017. 
 
Kokouksessa kuullaan esitykset ja valmistelun tilanne seuraavilta osin: 

- valmistelurakenteiden uudistaminen 
- valmistelun organisoituminen 
- työskentelytavat, sekä Evaldin käyttö 
- maakuntavalmistelun resursointi 8/2017 alkaen 
- väliaikaishallinnon järjestäytyminen 

  
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun vaiheet ja etenemisen väliaikaishallinnon muodos-

tamiseen ja hyväksyy valmisteluorganisaation uudistamisen. 
 
Päätös: Hyväksytään. 
 

 
 

8. Toimialuetason muutosjohtajien työn käynnistäminen 
 

Ohjausryhmä on käynnistänyt muutosjohtajien haun 31.3.2017. Väliaikaisten muutosjohtajien 
valmistelumandaatit ovat olleet haettavana 3.4. – 19.4. Valinnat on tehty puheenjohtajiston 
toimesta 26.4. ja päätös nimeämisille esiteltiin ohjausryhmän hyväksyttäväksi 28.4.2017 (§38). 

 
Muutosjohtajat ottavat strategisen ja operatiivisen johtamisvastuun oman palvelukokonaisuu-
tensa jatkokehittämisestä muutosjohtajan ohjauksessa. Muutosjohtajista koostetaan väliaikai-
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nen johtoryhmä ja mahdollisesti toimialuekohtaiset johtoryhmät. Muutosjohtajat työskentele-
vät tehtävässä osa-aikaisesti (20-60%), virka- tai työsuhde omaan organisaatioon säilyy ja toimi-
taan entisin palvelussuhde-ehdoin (palkka). Muutosjohtajana toimiminen edellyttää oman taus-
taorganisaation tukea ja sisäisiä järjestelyjä työpanoksen vapauttamiseksi muutosjohtajana toi-
mimiseen. 
 
Toimialuejohtajat muodostavat yhdessä toukokuussa valittavien palvelutason vastuuvalmisteli-
joiden kanssa väliaikaisen toimialuetason johtoryhmärakenteen. Toimialuetason muutosjohtajat 
ottavat strategisen ja operatiivisen johtamisvastuun oman palvelukokonaisuutensa jatkokehit-
tämisestä maakuntauudistuksen muutosjohtajan ohjauksessa. 

 
Toimialuejohtajat siirtyvät johtamaan oman toimialansa toimintaa kehittäviä maakuntavalmiste-
lun työryhmiä. Työryhmien työn jakautuessa yli toimialuerajojen työryhmien kokoonpanoja ja 
tehtäväksi antoja voidaan muuttaa. 

 
Muutosjohtajien järjestäytymiskokous on pidetty 17.5. klo 9:00 Evaldin tiloissa. 

 
Ehdotus:  Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi muutosjohtajien työn käynnistymisen ajankohtaiskatsauksen. 
 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 

 
9. Palvelutason vastuuvalmistelijoiden hakuprosessi 

 
Ohjausryhmän hyväksynnällä on käynnistetty vastuuvalmistelijoiden hakuprosessi 28.4.2017. 
Väliaikaisten muutosjohtajien valmistelumandaatit ovat olleet haettavana 2.5. – 16.5. klo 12. 
Valinnat tehdään puheenjohtajiston toimesta ja viedään tiedoksi ja vahvistettavaksi 24.5. oh-
jausryhmälle. 
 
Kokouksessa kuullaan esitys palvelutason vastuuvalmistelijoiden henkilövalinnoista. Esitys on 
pöytäkirjan liitteenä (5). Haettavana olleet vastuuvalmistelijatehtävät ovat: 

- Työllisyys- ja osaamisen kehittämispalvelut 
- Yrityspalvelut 
- Aluekehityspalvelut 
- Alue- ja liikennesuunnittelu 
- Luonnonvarat 
- Maaseudun kehittämispalvelut 
- Maaseudun rahoituspalvelut 
- Maatalouslomituspalvelut 
- Turvallisuuspalvelut 
- Pelastuspalvelut 

Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti 28.4.2017 Ympäristöterveydenhuollon palvelualueiden 
vastuuvalmistelijaksi on nimetty suoraan eläinlääkintähuoltoon Annukka Nikula ja terveysval-
vontaan Kimmo Aaltonen. 

 
Ehdotus:  Ohjausryhmä hyväksyy esityksen mukaisesti: 
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1. Ohjausryhmä hyväksyy hakuprosessin ajankohtaiskatsauksen, sekä periaatteet työn ta-
voitteista, aikatauluista ja järjestelyistä. 

2. Ohjausryhmä hyväksyy kokouksessa esitetyt palvelutason vastuuvalmistelijoiden henki-
lövalinnat. 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
10. Maakuntien yhteistyö ja maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden tilannekatsaus 

 
Pohjalaismaakunnat ovat kokoontuneet Seinäjoella 11.5.2017, keskeisinä yhteistyöneuvottelui-
den aiheina olivat valtionhallinnolta maakunnille siirtyvien tehtävien organisointi sekä mahdolli-
nen tukipalveluyhteistyö. Tilannekatsaus on pöytäkirjan liitteenä (1). 

 
Ehdotus:  Merkitään maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden tilannekatsaus tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksytään.   
 
11. Henkilöstöasiat 

 
Kokouksessa käydään läpi ajankohtainen tilanne henkilöstötyöryhmän osalta. Valtakunnallisia 
menettelyohjeita henkilöstön siirtoihin liittyen odotellaan ministeriön osalta.  

 
Ehdotus:  Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös:  Hyväksytään. 
 
 
 
12. Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen kokousaikataulut ja tilaisuudet 

 
Ohjausryhmän kokoukset, Soiten auditoriossa klo 9:00-12:00  
- 24.5.2017, 30.6.2017 

 
Työvaliokunnan kokoukset Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone klo 9:00-12:00 
- 19.5.2017, 21.6.2017 
 
Projektiryhmän kokoukset, Keski-Pohjanmaan liiton videoneukkarissa 
- 14.6.2017 klo 9.00 
 
Yhdyspinta-/ Rajapinta-ryhmä (Soiten omistajaohjauksen neuvottelukunnan yhteydessä) 
- 12.6.Kannus 

 
YT-elimen kokoukset  
- 31.5.2017 klo 14.00 

 
Tulevat tilaisuudet: 
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AKE (Asukkaat Sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön) yhdyshenkilötapaaminen  
- 9.6.2017, Helsinki 

 
Ehdotus:  Hyväksytään työryhmien kokousaikataulut sekä tilaisuudet kevään 2017 osalta. 

 
Päätös: Hyväksytään. 

 
 
 

13. Muut asiat 
 
 

Ehdotus:  Todetaan mahdolliset muut asiat, mm. seuraavan kokouksen asioita. 
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
Pöytäkirjan laatija: 
 
Kokkolassa 24.5.2017 
 
 
Tiina Harjunpää, sihteeri 
Keski-Pohjanmaan liitto 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
Paikka ja päivämäärä     
 
Kokkolassa 31.5.2017    Kokkolassa 31.5.2017   
 
 
Roy Sabel, pöytäkirjan tarkastaja  Raimo Hentelä, pöytäkirjan tarkastaja 
 


