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Aika: Perjantai 28.4.2017 klo 9:00 - 

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

 Nimi Organisaatio sähköpostiosoite 

 Keski-Pohjanmaan liitto/ Puheenjohtajisto: 

x 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 

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

x 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 

x 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 

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

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

 
x 

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: 

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

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

 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 

x 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 

 Malin Brännkärr Kruunupyyn kunta malin.brannkarr@kronoby.fi 

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

 Kuntien nimeämät edustajat: varajäsenet kursiivilla! 

 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 

 Marja Hylkilä Toholampi marja.hylkila@toholampi.fi 

x 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 

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

 Mervi Visti Juko mervi.visti@soite.fi 

x Timo Rajaniemi Juko timo.rajaniemi@kokkola.fi 

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

 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 

 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 

 
x 

Sanna Niemi/ 
Esko Nieminen 

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

 Jukka Hautamäki Maaseutuyksikkö Kaseka jukka.hautamaki@veteli.fi 

mailto:sarita.kirvesmaki@perho.com
mailto:antti.hietaniemi@jetta-talo.fi
mailto:marja.hylkila@toholampi.fi
mailto:anna-maija.syri@toholampi.fi
mailto:silja.mikkola@kannus.fi
mailto:l.perttula@kotinet.com
mailto:mari-liisa.haka@toholampi.fi
mailto:jukka-pekka.tuikka@kase.fi
mailto:jouni.koskinen@kaustinen.fi
mailto:markku.teerikangas@kaustinen.fi
mailto:antti.kujala@halsua.fi
mailto:maarit.hotakainen@halsua.fi
mailto:hanna.cygnel@kokkola.fi
mailto:terho.taarna@kokkola.fi
mailto:marja-riitta.vest@avi.fi
mailto:sari-kaarina.vahamaki@kokkola.fi
mailto:mervi.visti@soite.fi
mailto:timo.rajaniemi@kokkola.fi
mailto:eija.korkia-aho@soite.fi
mailto:sonja.karppi@soite.fi
mailto:irma.weckman@kokkola.fi
mailto:markku.kaakko@soite.fi
mailto:ilkka.luoma@kpshp.fi
mailto:jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi
mailto:petri.jylha@kase.fi
mailto:tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi
mailto:suvi.melender-lagland@kpshp.fi
mailto:kaj.kaski@ely-keskus.fi
mailto:aulis.rantala@ely-keskus.fi
mailto:harriet.hermans@ely-keskus.fi
mailto:helvi.riihimaki@te-toimisto.fi
mailto:jaakko.pukkinen@kokkola.fi
mailto:andreas.smeds@kokkola.fi
mailto:hilkka.kalliokoski@kaustinen.fi
mailto:sanna.niemi@toholampi.fi
mailto:esko.nieminen@toholampi.fi
mailto:jukka.hautamaki@veteli.fi


 

  

 Ohjausryhmän kokous 4/2017 PÖYTÄKIRJA
  

Maakuntauudistus | Keski-Pohjanmaan maakunta  Sivu 3 / 10 

 

 Jaana Ingalsuo(varaj) Maaseutuhallinto Kokkola jaana.ingalsuo@kokkola.fi 

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

 Minna Korkiakoski-Västi Soite minna.korkiakoski-vasti@soite.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. 
 
Hyväksytään kokouksen esityslista. 
 

Päätös: Hyväksytään esitys ja valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Tastula ja Mats Brandt. 
 
 
 
2. Ohjausryhmän kokouksen 31.3.2017 ja työvaliokunnan kokouksen 21.4.2017 pöytäkirjat 
 

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 31.3.2017 kokouksen pöytäkirja sekä 
työvaliokunnan kokouksen 21.4.2017 muistio. 

 
Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 31.3.2017 pöytäkirja ja merkitään tiedoksi työvaliokunnan 

kokouksen 21.4.2017 pöytäkirja. 
 

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja ja merkitään tiedoksi työvaliokunnan edellisen ko-
kouksen muistio. 

 
 
 
3. Maakuntauudistuksen valmistelun valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus 

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

- Lakivalmistelujen tilanne ja valtakunnallinen muutostilanne 
- Valtakunnallisten palvelukeskusten muodostaminen 
- Maakuntien rahoitus (valmisteluvaihe, simulaatioprosessi, maakuntien rahoitusmalli, 

Perlaconin koelaskelmat) 
 

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula antaa tilannekatsauksen kansallisesta valmistelusta (Liite 1). 
Kevään aikana käynnistetään ministeriöiden taholta useita valmistelevia prosesseja, joiden ta-
voitteena on valmistua syys-lokakuun aikana. Maakuntien rahoitus selviää toukokuulla, tarkem-
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pi katsaus annetaan seuraavassa ohjausryhmässä. Perlaconin tarkistetut kuntalaskelmat toimi-
tetaan mahdollisimman pian kuntajohtajille (yksi laskelma on tullut ja siinä on virheitä). Perla-
conin laatimia maakunta- ja kuntalaskelmia esitellään 10.5.2017 pidettävässä seminaarissa. 

 
 Roy Sabel poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana. 
  

Ehdotus: Merkitään kansallisen valmistelun etenemisen tiedoksi. 

 

Päätös: Hyväksytään. 

 

 
4. Maakuntakonsernin organisaatiomallin valmistelun eteneminen 

 
Muutosjohtaja Ilkka Luoma esittelee kokouksessa maakuntaviraston organisointimallin valmis-
telun vaiheita (Liite 2). Valmistelussa on edetty ohjausryhmän päätösten, sekä aikataulun mu-
kaisesti. Maakuntaviraston organisaatiokaavion mallia on täydennetty palvelu- ja toimialueta-
solle.  
 
Kokouksessa kuullaan esitykset ja valmistelun tilanne seuraavilta osin: 

- Keski-Pohjanmaan valmistelun tiekartta 
- Maakuntakonsernin organisaatiokaavio 
- Tukipalveluiden rakenne ja mahdollinen yhtiöittäminen 
- Tuotantoyhtiöiden mahdollinen perustaminen 
- Toimialueiden valmisteluvastuut 
- Toimialueiden ja palvelualueiden valmisteluvastuut 

  
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatio-mallin 

valmistelun etenemisen. 
 

Työvaliokunnan kokouksen 21.4.2017 mukaisesti esitetään ohjausryhmälle hyväksyttäväksi: 
1. Työvaliokunta esittää maakuntaorganisaation palvelualuetasojen hyväksymistä 

sote -järjestämistoimintoa lukuun ottamatta. 
 

2. Merkitään tiedoksi tilannekatsaus tukipalveluiden yhtiöittämisen muuttuneesta 
tarpeesta ja eri vaihtoehdoista. Työvaliokunta toteaa, että yhtiöittämisen valmis-
telua tulee kiirehtiä ja sitä tulee riittävästi resursoida. Yhtiöittämisen ja tukipalve-
luiden järjestämisen osalta on myös tutkittava mahdollisuuksia ylimaakunnallisiin 
yhteistyövaihtoehtoihin. 
 

3. Työvaliokunta esittää ohjausryhmälle, että tukipalveluiden yhtiöittämisselvityk-
seen hankitaan ulkopuolinen asiantuntija. 
 

4. Työvaliokunta totesi, että maakuntavalmistelua jatketaan etupainotteisesti. Työ-
valiokunta esittää ohjausryhmälle hyväksyttävästi, että kunnat sekä kuntayhtymät 
Keski-Pohjanmaan Liitto ja Soite vastaavat etupainotteiseen valmisteluun liittyvis-
tä taloudellisista riskeistä. 
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Lisäehdotus kokouksessa:  
 
Ohjausryhmä valtuuttaa muutosjohtajan hankkimaan yhtiöittämisselvityksen, yht. 10 konsultti-
päivää Jouko Luukkoselta. Seuraavaan poliittisen ohjausryhmän kokoukseen toukokuussa kutsu-
taan Soiten hallitus kuulemaan Jouko Luukkosen selontekoa yhtiöittämisselvityksen valmistelun 
etenemisestä. 

 
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 
 
5. Väliaikaishallinnon muodostamisen tilannekatsaus 
 

Muutosjohtaja Ilkka Luoma esittelee kokouksessa väliaikaishallinnon muodostamisen käynnis-
tämiseen liittyvien neuvottelujen aikataulua, tilannekatsausta ja valmistelumandaattien haku-
prosessia.   
 
Ohjausryhmä 27.1.2017 kokouksessaan hyväksyi maakuntahallituksessa tehdyn esityksen, jonka 
mukaisesti muutosjohtaja Ilkka Luoma kokoaa väliaikaishallinnon. Väliaikaishallinto aloittaa toi-
mintansa 1.7.2017. Kokouksessa esitetään väliaikaishallinnon muodostamisen vaiheet, etene-
minen sekä aikataulu. Toimintaperiaatteena väliaikaishallinnon muodostamisessa on, että so-
pimusmenettely saadaan aikaiseksi 14 osallistuvan organisaation kesken. 
 
Väliaikaishallinnon muodostamisesta on saavutettu yksimielinen neuvottelutulos ja sopimus. 
Sopimus on käsitelty poliittisessa ohjausryhmässä 31.3.2017 ja on seuraavaksi Keski-
Pohjanmaan liiton hallituksen käsittelyssä 24.4.2017, jossa se on hyväksytty. Väliaikaishallinnon 
toiminnan käynnistämisestä on tulossa VM:n ohjeistusta ja Kuntaliitto valmistelee mm. väliai-
kaishallinnon työjärjestysmallin. 

 
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi väliaikaishallinnon muodostamisen tilannekatsauksen. 

 
Päätös:  Hyväksytään. 
 

 
 

6. Muutosjohtajien hakuprosessi, valinta ja työn aloittaminen 
 

Ohjausryhmä on käynnistänyt muutosjohtajien haun 31.3.2017. Väliaikaisten muutosjohtajien 
valmistelumandaatit ovat olleet haettavana 3.4. – 19.4. klo 16. Valinnat tehdään puheenjohta-
jiston toimesta 26.4. 

 
Muutosjohtajat ottavat strategisen ja operatiivisen johtamisvastuun oman palvelukokonaisuu-
tensa jatkokehittämisestä muutosjohtajan ohjauksessa. Muutosjohtajista koostetaan väliaikai-
nen johtoryhmä ja mahdollisesti toimialuekohtaiset johtoryhmät. Muutosjohtajat työskentele-
vät tehtävässä osa-aikaisesti (yli 20%), 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. 
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Kokouksessa kuullaan esitys periaatteista väliaikaisten muutosjohtajien työn tavoitteista, aika-
tauluista ja järjestelyistä erityisesti suhteessa taustaorganisaatioihin, sekä esitys muutosjohta-
jamandaattien henkilövalinnoista. 

 
 

Ehdotus:  Ohjausryhmä hyväksyy esityksen mukaisesti: 
 

1. Ohjausryhmä hyväksyy hakuprosessin ajankohtaiskatsauksen, sekä periaatteet työn tavoit-
teista, aikatauluista ja järjestelyistä. 
 

2. Ohjausryhmä hyväksyy kokouksessa esitetyt väliaikaisten muutosjohtajien henkilövalinnat. 
 

3. Työvaliokunnan kokouksen 21.4.2017 esityksen mukaisesti ohjausryhmä hyväksyy, että seu-
raavat palvelualuetason vastuuvalmistelijamandaatit julistetaan haettavaksi: 

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

 
4. Työvaliokunta esittää lisäksi, että Ympäristöterveydenhuollon palvelualueiden vastuuvalmis-

telijaksi nimetään suoraan eläinlääkintähuoltoon Annukka Nikula ja terveysvalvontaan 
Kimmo Aaltonen. 

 
Päätös: Hyväksytään. 

 
 
 

7. Maakuntastrategian valmisteluprosessi 
 

Maakuntastrategian ensimmäinen versio on oltava valmiina maaliskuussa 2018, jotta maakun-
tavaltuuston ja –hallituksen johdolla voidaan käynnistää vuoden 2019 talousarviovalmistelu. 
Maakuntastrategian valmistelusuunnitelma on esillä työvaliokunnassa 21.4.2017. Valmisteluun 
ollaan hankkimassa ulkopuolista asiantuntija-apua ja se liittyy osaltaan Maakuntaohjelman val-
misteluun. Valmistelussa tullaan tarvitsemaan väliaikaishallinnon ja muutosjohtajien työpanosta 
ja siihen osallistetaan päättäjiä, henkilöstöä ja tarvittavia muita tahoja. Kokouksessa käydään lä-
pi maakuntastrategian tavoitteet, sisällöt ja valmistelun periaatteet sekä päätetään jatkotoimis-
ta. Muutosjohtaja Ilkka Luoma esittelee valmistelutilanteen Maakuntastrategian ja sote-
strategian osalta. Sote -strategian lähtökohtaselvitykseksi ja resurssien arvioinniksi olisi tarpeel-
lista hankkia ulkopuolisen asiantuntijatahon selvitys. 
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Ehdotus:   Merkitään maakuntastrategian valmisteluprosessin tilannekatsaus tiedoksi. 
 

Työvaliokunta esittää ohjausryhmälle, että sote-strategian laatimisen tueksi hankitaan ulkopuo-
lisen asiantuntijan selvitys NHG:ltä yhteensä 25 000 eurolla. 

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

 
Ilkka Luoma esittelee kokouksessa maakuntien välisen yhteistyöneuvottelujen etenemisen ti-
lannekatsauksen. 

 
Naapurimaakuntien kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut ovat käynnistyneet maaliskuun aika-
na. Keskeiset asiasisällöt ovat mm. eläinlääkäripäivystykset, alkoholihallinto, pelastustoimen 
palveluiden organisointi, Kruunupyyn ja Reisjärven tilanne maakuntajaon selvittyä, maatalous-
lomitus ja maaseutuhallinto, ELYjen tehtävien ja resurssien jako maakuntien, kesken, TE-
toimiston resurssien jako maakuntien kesken, EU-rakennerahastojen tehtävät ja KV-asiat.  

 
Yhteistyöneuvotteluja on käyty kahdenvälisinä KP:n ja ÖP:n sekä KP:n ja EP:n välillä. Seuraava 
neuvottelu on KP:n ja PP:n välillä. Muistiot ja toimeksiannot on lähetetty työryhmien puheen-
johtajille ja sihteereille aikaisemmin ja ne ovat myös kokousmateriaalin liitteinä. 

 
Kansallisella tasolla maakuntien yhteistyöstä säännellään maakuntalain lisäksi lukuisissa erillis-
laeissa. Huhtikuun lopulla on tulossa lausunnolle ns. tehtävien siirron voimaanpanolait (noin 230 
lakia), joissa määritellään maakuntien yksilöidyt tehtävät ja sopimusperusteiset yhteistyövel-
voitteet erityisesti Ely -keskuksien nykyisten tehtäväjärjestelyjen osalta. Yhteistyökysymyksiä 
valmistellaan asetetussa Ely/Keha/Mkl-ryhmässä ja jatkossa myös maakuntien muutosjohdon 
verkostossa. 

 
Yhteistyötehtäviä selvitetään kolmen maakunnan yhteisissä työryhmissä ja kahdenvälisissä työ-
ryhmissä. Erityisesti valtionhallinnolta siirtyvien tehtävien ja maakuntapalveluiden osalta tilanne 
on tällä hetkellä tiiviissä valmistelussa. Valtionhallinnon tehtävien jakoon vaikuttaa myös valti-
onhallinnon omat käynnissä olevat selvitykset ja niiden perusteella tehtävät tulevat linjaukset. 

 
Ehdotus:  Merkitään maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden tilannekatsaus tiedoksi. 

 
Päätös:  Hyväksytään.  
 
 
 
9. 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. 
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Keski-Pohjanmaan maakuntauudistusta tehtäessä perusperiaatteena on hyödyntää olemassa 
olevia rakenteita. Soite-kuntayhtymässä osallisuus (asiakasraadit, vanhus- ja vammaisneuvostot, 
järjestöyhteistyö) on säädetty kehittämisyksikön vastuulle. Vastaavat asukasosallisuutta ja jär-
jestöyhteistyötä tukevat rakenteet löytyvät myös maakuntaliitosta.  
 
Kokouksessa kuullaan ajankohtaiskatsaus osallisuuden toteuttamisesta maakunnassa. Keski-
Pohjanmaa on päässyt mukaan pilottimaakunnaksi Kuntaliiton hankkeeseen: ”Asukkaat sote- ja 
maakuntauudistuksen keskiöön”. Projektin tavoitteena on mm. levittää tietoa ja toimintatapoja, 
joilla varmistetaan asukkaiden osallisuus maakuntien vastuulle tulevien palvelujen suunnitte-
luun, toteutukseen ja arviointiin sekä antaa tukea osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittämiseen.  

 
Tavoitteena on pilottimaakuntana yhdessä 8:n muun maakunnan kanssa kehittää asukas- ja 
asiakasosallistumista tulevissa maakunnissa. Kuntaliitto pyytää pohtimaan oman alueen projek-
tiryhmän kokoamista ja toivoo myös näkemyksiä projektiin liittyvistä odotuksista. Kuntaliitto jär-
jestää lähiaikoina yhteisen tilaisuuden projektion toiminnasta ja toteuttamisesta. Kuntaliiton yh-
teyshenkilönä toimii Päivi Kurikka. Keski-Pohjanmaalla valmistelussa ovat olleet Jukka Ylikarjula 
ja Tiina Harjunpää. Projektin yhteyshenkilönä jatkaa Jussi Salminen ja asiaa käsitellään tarkem-
min toukokuun kokouksissa. 

 
 

Ehdotus:  Merkitään osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän suunnittelu ja edistyminen tiedoksi. 
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
10. Henkilöstöasiat 

 
Kokouksessa käydään läpi henkilöstöryhmän kokouksen 7.4.2017 käsittelemät linjaukset: Henki-
löstön siirtosuunnitelmat ja –sopimukset – Henkilöstöpolitiikka sulautuvissa organisaatioissa. 
Henkilöstöryhmän kokouksen muistio on liitteenä. Projektiryhmän jäsenet saattavat omissa or-
ganisaatioissaan tiedoksi henkilöstölinjaukset. 

 
Ehdotus:  Merkitään tiedoksi. 

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

 
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 
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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  
- 23.3.2017 klo 14.00, 27.4.2017 klo 14.00, 31.5.2017 klo 14.00 

 
Tulevat tilaisuudet: 
 
Muutosjohtajien, viestintävastaajien sekä vastuuvalmistelijoiden viestintäkoulutus  
- 9.5.2017 Helsinki 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus  
- 10.5.2017 klo 13-16 Kokkola-Sali 

 
Väliaikaishallinnon järjestäytymiskokous  
- 12.5.2017 klo 13, Yritystalo Evald 3krs. 

  
VM alueelliset tilaisuudet maakuntauudistuksen II vaiheesta  
- 12.5.2017 klo 9:30 – 12.15, videoneuvotteluyhteys tilaisuuteen Keski-Pohjanmaan liiton ti-

loista 
 

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

 
Ehdotus:  Hyväksytään työryhmien kokousaikataulut sekä tilaisuudet kevään 2017 osalta. 

 
Päätös: Hyväksytään. 

 
 
 

12. Muut asiat 
 

Muutosjohtaja Ilkka Luoma esitteli pilottimaakunta –mallin (Liite 2). Pilottimaakunnaksi hakemi-
sesta päätöksen tekee Soite.  

 
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 esim. 60 miljoonaa euroa, lisätalousarviossa valinnanvapauden 
pilotointiin ja ennakoivaan valmisteluun. Valinnanvapauspilotissa sote -keskukset tulisivat valin-



 

  

 Ohjausryhmän kokous 4/2017 PÖYTÄKIRJA
  

Maakuntauudistus | Keski-Pohjanmaan maakunta  Sivu 10 / 10 

 

nanvapauden piiriin jo tammi-heinäkuussa 2018. Pilottihaku käynnistyy toukokuussa ja Keski-
Pohjanmaalla Soiten hallitus ja valtuusto ottavat kantaa mahdolliseen pilottimaakuntana toimi-
miseen haun avauduttua ja pilotointiin liittyvien vielä avoimien kysymysten selvittyä. 

 
Työvaliokunnan kokouksessa 21.4. on keskusteltu tietojärjestelmien kehittämistarpeista maa-
kunta- ja sote -uudistuksessa. Työvaliokunta päätti kutsua Mika Kivelä seuraavaan työvaliokun-
nan kokoukseen esittelemään tietohallinnon kehittämistyön tilannetta. 

 
Ehdotus:  Todetaan mahdolliset muut asiat 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
 
Pöytäkirjan laatija: 
 
Kokkolassa 28.4.2017 
 
 
Tiina Harjunpää, sihteeri 
Keski-Pohjanmaan liitto 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
Paikka ja päivämäärä     
 
Kokkolassa 02.05.2017       
 
 
Mats Brandt, pöytäkirjan tarkastaja  Seppo Tastula, pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
Liitteet: Liitteet löytyvät maakuntauudistuksen nettisivuilta, tästä linkistä. 
 
 

http://www.kp2019.fi/?page_id=173&lang=fi

