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Aika: Perjantai 27.1.2017 klo 9:00 – 11.00 

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

 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 

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 

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

 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten puheenjohtajisto: 

x Antti Hietaniemi 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 

x 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 

x 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 Keski-Pohjanmaan liitto/hallitus jarmo.rasmus@edu.kokkola.fi 

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

x 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 

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 

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 

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 
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 Jukka Torppa Veteli jukka.torppa@veteli.fi 

 Jussi Torppa Veteli jussi.torppa@veteli.fi 

 Sarita Kirvesmäki Perho sarita.kirvesmaki@perho.com 

 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 

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

x 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 

x Terho Taarna Vihreät terho.taarna@kokkola.fi 
    

 AVIn edustaja: 

x 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 

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 

 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 

 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 pe-
lastuslaitos 

 
jaakko.pukkinen@kokkola.fi 

 
x 

 
Andreas Smeds 

Keski-Pohjanmaan ympäristöter-
veydenhuolto 

 
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 
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 Jukka Hautamäki Maaseutuyksikkö Kaseka jukka.hautamaki@veteli.fi 

 Jaana Ingalsuo(varaj) Maaseutuhallinto Kokkola jaana.ingalsuo@kokkola.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 esitetyn mukaisesti. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Kant ja Raimo Hentelä. 
 
 
 
2. Ohjausryhmän kokouksen 9.12.2016 ja työvaliokunnan kokouksen 20.1.2017 pöytäkirjat 
 

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 9.12.2016 kokouksen pöytäkirja sekä 
työvaliokunnan kokouksen 20.1.2017 muistio. 

 
Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 9.12.2016 pöytäkirja ja merkitään tiedoksi työvaliokunnan 

kokouksen 20.1.2017 pöytäkirja. 
 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 
 
 
3. Maakuntavalmistelun valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus 
 

Kansallista valmistelua koordinoidaan valtakunnallisissa maakunta- ja sote-uudistuksen projekti-
ryhmissä sekä niiden alaisissa valmisteluryhmissä. Reformiministeriryhmässä ohjataan valmiste-
lua hallitusohjelman ja hallituksen linjausten mukaisesti. Valtakunnalliset muutosjohtajat Harju 
ja Salo sekä maakuntien nimeämät muutosjohtajat valmistelevat muutosten toimeenpanoa. 
Valmistelussa tehdään yhteistyötä mm. Kuntaliiton kanssa. 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja on jäsen keskeisissä valmisteluryhmissä ja Soiten toimitus-
johtaja sote-muutosryhmissä. 
  
Muutosjohtaja Ilkka Luoma sekä maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula käyvät läpi valtakunnallisen 
valmistelu ajankohtaiset asiat. Esitys on liitteenä (1). 
 
Keskeisimpinä muutoksina kansallisessa valmistelussa ovat mm. Palvelulaitosmallin vaihtuminen 
liikelaitosmalliin, sekä maakuntien rahoituslaskelmamallin muuttuminen. Tämä asettaa enem-
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män haasteita Keski-Pohjanmaalle kuin aikaisemmat laskelmat. Laskelmat löytyvät liitteestä (1). 
Eduskunta on myöntänyt luvan maakunnan vaihtamiselle vain Kuhmoiselle. Reisjärvi ei päätök-
sen mukaan tule siirtymään Keski-Pohjanmaan maakuntaan.  
 
Jukka Ylikarjula: 
- Keskeisten lakipakettien (mm. kasvupalvelut, valinnanvapaus) osalta hallitus antaa esityk-

sensä helmikuun lopussa.  
- Maakunnan oma valmistelu etenee positiivisessa hengessä ja hyvällä vauhdilla, ensimmäis-

ten joukossa. 
- Muiden maakuntien kanssa tehtävä yhteistyö sekä valtion kanssa tehtävä yhteistyö. Alueen 

yhteistyökumppanien ja sidosryhmien yhteistyö 
- Kokoontumiset ja alueella järjestettävät tilaisuudet tärkeänä toimintamallina 

 
   
Ehdotus: Merkitään tiedoksi katsaukset kansallisesta valmistelutilanteesta, aikatauluista ja vireillä olevista 

tarkennuksista lakiesityksiin. 
 

Päätös: Merkitään tiedoksi ja esitykset hyväksytään. 
 
 

 

4. Hallituksen linjaukset 21.12. valinnanvapaudesta  
 

Ilkka Luoma esittelee hallituksen linjaukset valinnanvapaudesta. Päivitetty esitys on liitteenä (2). 
Esityksen lopussa on valinnanvapaus -työryhmän pohdintoja lakiluonnoksesta.  
 
Keskustelua:  
Keskustelua liittyen valinnanvapauslakiluonnokseen mm. järjestämisvastuusta ja tuottamisen 
kriteerien laadinnasta. Maakunnalla on tietyissä puitteissa suuri vastuu siitä, että kriteerit ovat 
samat kaikille tuottajille, joka päättää suoran palvelun tuottajien kriteereistä. Tulevan maakun-
tavaltuuston, hallituksen ja maakuntajohtajan rooli/valta ja vastuu tuo poliittiset päättäjät uu-
den tilanteen eteen. 

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
5. Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen tiekartta ja jatkotoimenpiteet 
 

Luoma, Ylikarjula ja Jylhä ovat valmistelleet ehdotuksia, joita on käsitelty projektiryhmässä 
16.1.2017. Valmistelupalaverissa 19.1.2017 on esityksiä tarkennettu. Maakuntahallituksen kokouk-
seen 23.1.2017 esitetään hyväksyttäväksi väliaikaishallinnon neuvottelujen käynnistäminen. Tie-
kartta on pöytäkirjan liitteenä (3).  
 
23.2.2017 pidettävä muutosjohtajien tilaisuus ja työpaja pidetään Kannuksen seurakuntakeskuksel-
la. Ohjelmaluonnos on liitteenä (6). 
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Keskustelua: 
Kokouksessa esitettiin Toholammin kunnan kantaa lomituspalveluista. Toholammin kunnan kanta 
on lähetetty tiedoksi muutosjohtajalle. Liitetään tiedoksi saatuna ohjausryhmälle, pöytäkirjan liit-
teenä (7). 

 
Ehdotus: Muutosjohtajan esittelystä esittää ohjausryhmän linjattavaksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat: 

 
a. merkitään projektitoimiston organisointi tiedoksi ja selvitetään KOHTAAMO -tilojen so-

veltuvuus projektitoimiston tiloiksi. 

b. Päätetään, että Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatiokaavio toimialueta-

solla on valmis maaliskuun loppuun mennessä. Työ tehdään valmisteluryhmissä. 

c. Merkitään tiedoksi, että Maakuntaliitto nimeää kokouksessaan 23.1 muutosjohtaja Ilkka 

Luoman kokoamaan väliaikaishallintoa. Väliaikaishallinto aloittaa toimintansa 1.7.2017. 

Ensimmäinen neuvottelu kutsutaan kokoon 15.2.2017 klo 12.00. 

d. Merkitään tiekartta ja valmisteluvastuut tiedoksi. Työvaliokunta esittää, että Maakunta-

uudistuksen päävastuuvalmistelijoilla (Ilkka, Jukka ja Petri) on mahdollisuus ja vastuu re-

sursoida lisää henkilökuntaa tarpeen mukaan esivalmistelun läpiviemiseksi ja väliaikais-

hallinnon kokoamiseksi. 

Päätös: Hyväksytään: 
a. Projektitoimiston tiloiksi 1.3.2017 lähtien Yritystalo Evaldin tilat (3krs). 

  
b. Hyväksytään esitetty luonnos maakuntaviraston organisaatiomallista ja päätetään, että Kes-

ki-Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatiokaavio toimi-, palvelu- ja vastuualuetasolla 
on valmis maaliskuun loppuun mennessä. 
 

c. Hyväksytään maakuntahallituksen kokouksessa 23.1. nimetty muutosjohtaja Ilkka Luoma 
kokoamaan väliaikaishallintoa. Väliaikaishallinto aloittaa toimintansa 1.7.2017.  Ensimmäi-
nen neuvottelu on kutsuttu kokoon 15.2.2017 klo 12.00. 
 

d. Hyväksytään esitetty tiekartta ja päivitetyt valmisteluvastuut. Hyväksytään työvaliokunnan 
esitys siitä, että Maakuntauudistuksen päävastuuvalmistelijoilla (Luoma, Ylikarjula, Jylhä) on 
mahdollisuus ja vastuu resursoida lisää henkilökuntaa tarpeen mukaisesti valmistelun läpi-
viemiseksi. 

 
  
6. Maakuntapalvelujen ja sote-valmistelun ajankohtaiskatsaukset 

 
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula esitteli kokouksessa maakuntapalveluiden vastuualueen tilan-
nekatsauksen. Työvaliokunnassa 25.11.2016 käsitelty esitys oli esityslistan liitteenä (4). 
 
Muutosjohtaja Ilkka Luoma esitteli kokouksessa sote- ja turvallisuusvastuualueen tilannekat-
saukset. 
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Keskustelua: 
Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia toi esille keskustelunavauksena kysymyksen: Keski-
Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun työryhmä MYL (maankäyttö, ympäristö ja lii-
kenne) esittää työvaliokunnalle ja ohjausryhmälle, että onko tarpeen valmistella esitystä kunnille 
kannanoton pyytämiseksi rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen tehtävien järjestämisestä. 

 
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee esittelyt tiedoksi ja päättää keskustelussa esille tulevien kannanottojen 

merkitsemisestä pöytäkirjaan jatkovalmisteluja varten. 
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
 
7. Maakuntauudistuksen työryhmien kokoonpanojen täydentäminen 

 
Uudistettu työryhmien kokoonpano esitellään kokouksessa, esitys on liitteenä (5). 

 
Ehdotus:  Hyväksytään työryhmien tarkennetut kokoonpanot ja valmisteluvastuut 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
8. Maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden käynnistäminen 
 

Ilkka Luoma esitteli Työvaliokunnassa 20.1.2017 maakuntien välisen yhteistyöneuvottelujen 
käynnistämisen. Naapurimaakuntien kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut käynnistetään maa-
liskuun aikana. Keskeiset asiasisällöt ovat mm. eläinlääkäripäivystykset, alkoholihallinto, pelas-
tustoimen 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. 
 
Neuvottelut pidetään maakuntien kanssa seuraavasti: Pohjanmaa 10.3.2017 ja Etelä Pohjanmaa 
30.3.2017. 
 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.  
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
 
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 
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- 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 
 
Maakuntavalmistelun tilannekatsaus Maaseutuasioissa Pohjanmaan maakuntien osalta 
- 13.1.2017 klo 13-15 Seinäjoki 

 
Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne -
teemaryhmien yhteinen tapaaminen 
- 20.1.2017 klo 12-16 Härmän kuntokeskus 

 
MMM RoadShow 2017 
- 27.1.2017 Vaasa 

 
Palvelut ja Prosessit -valtakunnallinen työpaja 
- 31.1.2017 Helsinki 

 
Maakuntaohjelman ja maakuntastrategian esivaiheen Skenaariotyöpaja järjestetään Kokkolassa 
- 10.2.2017 klo 9-13 Keski-Pohjanmaan kansanopistolla, Kälviä 
 
Muutosjohtajien (Sinikka Salo, Pauli Harju) maakuntavierailu ja työpaja  
- 23.2.2017 Seurakuntakeskus, Kannus 

 
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: Hyväksytään. Kokous päätetään 11.01. 
 
  
 
Pöytäkirjan laatija: 
 
 
Tiina Harjunpää, sihteeri 
Keski-Pohjanmaan liitto 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
Kokkolassa 30.1.2017   Kokkolassa 27.1.2017 
 
 
 
 
Esa Kant, pöytäkirjan tarkastaja  Raimo Hentelä, pöytäkirjan tarkastaja 


