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Aika: Perjantai 25.8.2017 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 

- 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 

- 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 

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

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

- 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 

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

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

 Kunnanjohtajat: 

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

x Stina Mattila/Ben Weizman 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 

- Raija Potila Reisjärven kunta raija.potila@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 

x 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 

- Maarit Hotakainen Halsua maarit.hotakainen@halsua.fi 
    

 Vihreät r.p. edustaja: varajäsenet kursiivilla 

- Terho Taarna Vihreät terho.taarna@kokkola.fi 

- Hanna Cygnell Vihreät hanna.cygnel@kokkola.fi 
    

 AVIn edustaja: 

- Harri Varhama Länsi- ja Sisä-Suomen AVI harri.varhama@avi.fi 
    

 Henkilöstö: varajäsenet kursiivilla 

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

- 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 

- Sonja Karppi /Päivi Maunula Koho sonja.karppi@soite.fi 

- Irma Weckman KAU irma.weckman@kokkola.fi 

- Markku Kaakko KAU markku.kaakko@soite.fi 
    

 Muutosjohtaja ja projektivastaavat: 

x Ilkka Luoma Soite ilkka.luoma@soite.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@soite.fi 
    

 Projektiryhmä: 

x 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 

 
x 

 
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 

- Sanna Niemi Lomituspalvelut/ Toholampi sanna.niemi@toholampi.fi 

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

- Jaana Ingalsuo(varaj) Maaseutuhallinto Kokkola jaana.ingalsuo@kokkola.fi 
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- Eija Kellokoski-Kari Soite eija.kellokoski-kari@soite.fi 

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

 Muut kutsutut:   

x Marita Mutka Keski-Pohjanmaan liitto marita.mutka@keski-pohjanmaa.fi 

x Jouko Luukkonen  jouko.luukkonen@kotinet.com 

x Antti Mäkelä Kaustisen kunta/ valtuusto antti.makela@kaustinen.fi 

 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 
 
Ehdotus: Varapuheenjohtaja Antti Hietaniemi avaa kokouksen ja nimetään kokouksen sihteeriksi Tiina Har-

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

 
Päätös: Hyväksytään. Pöytäkirjan tarkastajaksi Kajsa Kouvo ja Mats Brandt. 
 
 
2. Ohjausryhmän kokouksen 24.5.2017 ja työvaliokunnan kokouksen 18.8.2017 pöytäkirjat 
 

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 24.5.2017 kokouksen pöytäkirja sekä työ-
valiokunnan kokouksen 18.8.2017 muistio. 

 
Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 24.5.2017 pöytäkirja ja merkitään tiedoksi työvaliokunnan ko-

kouksen 18.8.2017 pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
3. Maakuntauudistuksen valmistelun valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus 

 
Maakuntauudistuksen aikataulu on muuttunut merkittävästi perustuslakivaliokunnan lausunnon 
johdosta. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että 
uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Eduskun-
nan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edel-
lyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alku-
vuodesta 2018. 
 
Ilkka Luoma ja Jukka Ylikarjula esittelevät kansallisen valmistelun ajankohtaisia asioita. Esitykset 
ovat pöytäkirjan liitteinä (1) ja (2): 

- Valtakunnallisen valmistelun tilanne ja ajankohtaiset asiat sekä muutokset toimeenpanon 
prosessiin 

- Valtakunnallisten palvelukeskusten käynnistämisen tilanne 
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- Lakipakettien valmistelun tilanne ja maakuntavalmistelun rahoitus Keski-Pohjanmaalla 
vuonna 2017 ja 2018 (kommentit käsitellään pykälässä §7) 

 
Ehdotus: Merkitään kansallisen valmistelun eteneminen tiedoksi. 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi.                        

Jari Penttilä saapui paikalle pykälän käsittelyn aikana klo 9.15. 

 
 
4. Keski-Pohjanmaan maakunnan konsernikuva perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokattuna 

 
Kokouksessa esitellään Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin valmistelutilanne ja konsernikuva 
perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokattuna. Esitys on pöytäkirjan liitteenä (1). 
1. Liikelaitoksen ja soten tilanne 
2. Kasvupalveluiden ja lomituspalveluiden yhtiöittäminen 
3. Tukipalveluiden yhtiöittäminen 

 
Konsernikuvan yleisesittelyn jatkoksi Jouko Luukkonen pitää tukipalveluiden yhtiöittämisen 
osalta tarkemman esityksen. Esitys on pöytäkirjan liitteenä (3). 
 
Kokouksessa käytiin keskustelua Tukipalveluyhtiön perustamiseen liittyvistä seikoista. Kuntien 
näkökulma on se, että yhtiöittäminen kunnille tulisi olla parempi ratkaisu kuin nykyinen tilanne. 
Muutosjohtajan kommenttina keskusteluun on, että perusteet ja peruslähtökohdat yhtiöittämi-
selle ovat lähipalveluiden toteutuminen sekä paikallisen päätöksenteon turvaaminen myös uu-
dessa maakunnassa. 

 
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee maakuntakonsernin valmistelutilanteen ja päivitetyn konsernikuvan 

tiedokseen.  
 

Ohjausryhmä toteaa monialaisen maakunnan tukipalveluyhtiön perustamisen tarpeelliseksi ja 
ohjausryhmän kanta tukipalveluiden yhtiöittämiseen viedään muodollisen yhtiöittämispäätök-
sen tekevän Soiten hallituksen ja valtuuston tiedoksi. 

 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
5.    Maakuntastrategian valmistelun aikataulutus ja välitavoitteet  

 
Strategiapäällikkö Marita Mutka kävi läpi strategiaprosessin aikataulutuksen ja organisoinnin. 
Strategiaprosessissa huomioidaan kansallisen valmistelun muuttunut aikataulu. Esitys on pöytä-
kirjan liitteenä (4). 

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi maakuntastrategian valmisteluprosessin tilannekatsaus ja hyväksytään työ-

suunnitelma sekä esivalmisteluvaiheen ajaksi suunnitellut strategiantyön seminaarien sisällöt ja 
ajankohdat. 

 
Päätös: Hyväksytään. 
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6. Maakuntavalmistelun valmisteluorganisaatio edelleen jatkuvassa esivalmistelu-vaiheessa 9/2017-6/2018 

Ilkka Luoma esittelee ehdotuksen uudistetusta maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiosta. 
Organisointia on muokattu muuttuneeseen tilanteeseen ja vastaamaan esivalmisteluvaiheelle 
asetettuja kansallisia aikatauluja. Esitys on pöytäkirjan liitteenä (5). 

 
Ehdotus:  Ohjausryhmä keskustelee muutosjohtajan ja työvaliokunnan tekemien pohjaehdotusten pohjalta 

esivalmisteluvaiheen valmisteluorganisaatiosta ja ohjausryhmä päättää Keski-Pohjanmaan maa-
kuntauudistuksen valmisteluorganisaatiosta ajalle 9/2017 – 6/2018. 

 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy esitetyn esivalmisteluvaiheen valmisteluorganisaation ja siirtää tulevan  

ohjausryhmän valinnan maakunnan poliittiselle neuvotteluryhmälle kokouksessa esitettyjen 
vaihtoehtojen mukaisesti: vaihtoehdot 1, 2a ja 2b (tarkempi kuvaus vaihtoehdoista liitteessä 1). 

 
 
7. Maakuntavalmistelun rahoitus v. 2017 ja v. 2018 

Jukka Ylikarjula esittelee maakunnan valmisteluun myönnetyn rahoituksen ja rahoituksen käyttö-
suunnitelman. Käyttösuunnitelma tuodaan seuraavaan kokoukseen vahvistettavaksi. 

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi saatu rahoitus ja rahoituksen käyttösuunnitelma. 
 
Päätös: Hyväksytään. 
 
 
8.  Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen kokousaikataulut ja tilaisuudet syksyllä 
2017 

Ohjausryhmän kokoukset, klo 9:00-12:00, ehdotukset:  
- 29.9. paikkana sote-oppilaitoksen auditorio (Terveystie) 
- 3.11. ja 15.12. Soiten auditorio 

 
Ehdotus:  Merkitään tiedoksi syksyn kokousaikataulut. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

 
9. Muut asiat 

 
Kokouksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi esitti kiitokset maakuntauudistuksen ohjausryhmän 
jäsenille, työryhmille sekä vastuuvalmistelijoille hyvästä työstä Keski-Pohjanmaan maakuntauu-
distuksen toimeenpanosta ja eteenpäin viemisestä uudessa ja haasteellisessa tilanteessa.  

 
Ehdotus:  Merkitään tiedoksi muut asiat. 
 
Päätös: hyväksytään. 
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Pöytäkirjan laatija: 
 
Kokkolassa 25.8.2017 
 
 
Tiina Harjunpää, sihteeri 
Keski-Pohjanmaan liitto 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
Paikka ja päivämäärä     
 
Kokkolassa 7.9.2017    Kokkolassa 31.8.2017   
 
 
Kajsa Kouvo, pöytäkirjan tarkastaja  Mats Brandt, pöytäkirjan tarkastaja 
 


