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Aika: Perjantai 31.3.2017 klo 9:00 – 12:10 

Paikka: Kokkolan kaupungintalo, Kokkola-Sali, osoitteessa Kauppatori  
 
Läsnä: 
 

Nimi Organisaatio sähköpostiosoite 

Keski-Pohjanmaan liitto/ Puheenjohtajisto: 

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

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

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

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 pekka.puolimatka@kokkola.fi 
   

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten puheenjohtajisto: 

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

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

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

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

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

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

Keski-Pohjanmaan liitto/ maakuntahallitus: 

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

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 

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 

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 

Arto Alpia Kaustisen kunta arto.alpia@kaustinen.fi 

Lauri Laajala Perhon kunta lauri.laajala@perho.com 

Jukka Hillukkala Toholammin kunta jukka.hillukkala@toholampi.fi 

Esko Ahonen Lestijärven kunta esko.ahonen@lestijarvi.fi 

Jari Penttilä Halsuan kunta jari.penttila@halsua.fi 

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 
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Pentti Haimakainen Kokkola pentti.haimakainen@kokkola.fi 

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 

Marja Hylkilä Toholampi marja.hylkila@toholampi.fi 

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

Silja Mikkola Kannus silja.mikkola@kannus.fi 

Lauri Perttula Kannus l.perttula@kotinet.com 

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

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

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 

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 

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

Sonja Karppi Koho sonja.karppi@soite.fi 

Irma Weckman KAU irma.weckman@kokkola.fi 

Markku Kaakko KAU markku.kaakko@soite.fi 
   

Muutosjohtaja ja projektivastaavat: 

Ilkka Luoma Soite ilkka.luoma@soite.fi 

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

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

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

Suvi Melender-Lågland Soite suvi.melender-lagland@soite.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 

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

 
Jaakko Pukkinen 

K-P:n ja Pietarsaaren seudun pelas-
tuslaitos 

 
jaakko.pukkinen@kokkola.fi 

 
Andreas Smeds 

Keski-Pohjanmaan ympäristötervey-
denhuolto 

 
andreas.smeds@kokkola.fi 

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

Sanna Niemi/ Lomituspalvelut/ Toholampi sanna.niemi@toholampi.fi 
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Esko Nieminen esko.nieminen@toholampi.fi 

Jukka Hautamäki Maaseutuyksikkö Kaseka jukka.hautamaki@veteli.fi 

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: Todettiin osallistujat ja valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Kauko Ojala ja Anneli Kentala. 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

 
 
 
2. Ohjausryhmän kokouksen 27.1.2017 ja työvaliokunnan kokouksen 17.2.2017 pöytäkirjat 
 

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 24.2.2017 kokouksen pöytäkirja sekä 
työvaliokunnan kokouksen 24.3.2017 muistio. 

 
Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 24.2.2017 pöytäkirja ja merkitään tiedoksi työvaliokunnan 

kokouksen 24.3.2017 pöytäkirja. 
 

Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
3. Maakuntauudistuksen valmistelun valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus 

 
Jukka Ylikarjula esitteli kansallisen valmistelun ajankohtaisia asioita.  
 
Lakivalmistelujen tilanne ja valtakunnallinen muutostilanne 
Huhtikuun puolessa välissä tulossa tehtävien siirtolaki ministeriöiltä lausunnolle. Huhtikuun työ-
valiokunnan sekä ohjausryhmän käsittelyyn tuodaan asian lausuntopohja. Parhaillaan on käyn-
nistymässä maakuntien talouden ja toiminnan simulaatiotyö. Simulaatiotyössä pohditaan maa-
kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaa sekä budjetointia. Tavoitteena on välttää budjetoinnin 
arviointivirheet, ohjausprosessin tehokas toimivuus, täsmennetyt ohjauksen sisällöt, sekä en-
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simmäisen toimintavuoden prosessin osaamisen kehittäminen. Simulointi antaa pohjan vuoden 
2019 talousarviolle ja taloudelliselle päätöksenteolle. 
 
Maakuntadigi- kansallisessa muutosohjelmassa on siirrytty toimeenpanovaiheeseen. Yhteinen 
ohjausryhmätaso valmistelulle. Digitalisaation kautta uudistusta tehdään. Maakunnallisen digi-
valmistelussa yhteyshenkilöinä Mika Kivelä sekä Petri Jylhä. Omaisuusjärjestelyiden osalta selvä 
ohjeistus tulossa maakuntien omaisuuden siirrosta. Vaikuttavuus- ja kustannustietojärjestelmiä 
kehitetään, valmisteilla mittarit mitä maakuntatasolla neuvottelumenettelyissä seurataan. Mit-
tarit ovat tulossa maakuntien suunnittelutyön taustaksi. Kansallisella tasolla on saatu monenlais-
ta tukea maakuntauudistuksen toimeenpanemiseksi mm. Kuntaliitossa on myös selkeästi rooli-
tettu henkilöt, jotka valmistelevat ja tukevat maakuntien uudistusta. 
 
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula esitteli kansallisen valmistelutilanteen sekä maakunnallisen 
esivalmistelun rahoituksen tilannekatsaukset (esitys pöytäkirjan liitteenä 10). 

 
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee kansallisen valmistelun etenemisen ja maakunnallisen esivalmistelun 

rahoitustilanteen tiedoksi. 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan tilannekatsaus kansallisesta valmistelusta 

ja maakunnallisen esivalmisteluvaiheen rahoituksesta.   

 

 

4. Lausunto valinnanvapauslaista 
 

Ilkka Luoma esittelee valinnanvapauslain lausunnon ohjausryhmälle.  Soiten Hallitus on käsitellyt 
lausuntoa 6.3.2017, jonka jälkeen luonnos on toimitettu kuntakohtaisiin käsittelyihin. Lausunto 
on lähetetty Sosiaali- ja terveysministeriölle 7.3.2017 ja Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on 
käsitellyt lausunnon 20.3.2017 kokouksessaan. Kokouksessa kuullaan Keski-Pohjanmaan yhtei-
nen lausunto valinnanvapauslaista. Lausunnon sisältö oli varsin kriittinen nykyistä lakiluonnosta 
kohtaan. Maakuntaliitto on tukenut lakiluonnoksen lausuntoa kokouksessaan. Valinnanvapaus-
lain käsittelyä ministeriössä jatketaan ja valinnanvapauslakiin on tulossa lausuntojen perusteella 
korjauksia. Lausunnot ovat parhaillaan kunnissa käsittelyssä. 

 
Muutosjohtaja Ilkka Luoma totesi lausunnon käsittelytilanteen Keski-Pohjanmaalla. Liitetään 
Soite:n hallituksen 6.3.2017 antama lausunto pöytäkirjan liitteeksi (11). 

 
Ehdotus:  Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi valinnanvapauslain lausunnon. 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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5. Kasvupalvelulakiluonnoksen lausunnon valmistelu maakunnassa 
 

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on lausunnolla ajalla 2.3. - 26.4.2017. ao. lakiin 
kytkeytyvät sisältölakiluonnokset on annettu tiedoksi samassa yhteydessä:  
         - laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluiden rahoittamisesta 
         - laki rekrytointi ja osaamispalveluista 
         - laki kotoutumisen edistämisestä 

Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internet-osoitteesta:  http://tem.fi/lausuntopyynnot. 

Kokouksessa käydään läpi keskeiset huomiot lausunnolla olevasta aluekehittämis- ja kasvupalve-

lulaista sekä sisältölakiluonnoksista, sekä jatkotoimenpiteistä. Tuija Puumala pohjustaa lakiluon-

noksen käsittelyä ja tilannekatsausta ETA -työryhmän osalta, esitys on kokouksen liitteenä (1). 

Huhtikuun alussa yhteinen lausuntoluonnospohja valmisteluun käyttöön Kuntaliitolta. Lausun-

toa valmistellaan: 14.3. ETA -valmisteluryhmä, 4.4 ETA -viranomaistapaamisessa, sekä 11.4. ETA 

-valmisteluryhmässä, sen lisäksi lausuntoa valmistellaan kunnissa, ELY-keskuksissa, sekä TE-

toimistoissa.  

 
Tuija Puumala Keski-Pohjanmaan liitosta esitteli Kasvupalvelulain luonnoksen 2.3. ja siitä annet-
tavan lausunnon valmistelutilanteen. 
 
Keskustelua: 
Jukka Ylikarjula totesi, että maakuntaohjelmaa laaditaan parhaillaan ja se tuottaa tilannekuvan 
maakuntastrategiaan ja toimii pohjana neuvotteluissa ministeriöiden kanssa. Helvi Riihimäki toi 
esiin, että monialaisen työvoimapalvelun osalta lakiluonnoksessa ei ole paljon sisältöjä, myös 
kotouttaminen tulee merkittävään tehtävään. On epätietoisuutta, sisältyvätkö nuoret kasvupal-
velulakiin. Marja-Riitta Vest kertoi, että myös AVI valmistelee lausuntoa, sillä AVI:n toiminta lin-
kittyy kilpailu- ja valvonta sekä opetus- ja kulttuurinäkökulmiin 

 
Ehdotus:  Ohjausryhmä merkitsee lakiluonnoksen lausunnon valmistelun etenemisen tiedoksi. 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 

 
Lakiluonnos ja kuntaliiton lausuntopohja lähetetään tiedoksi ohjausryhmälle ja kuntiin. Kehitys-
yhtiöiden lakiluonnos lähetetään kuntajohtajille tiedoksi. 

 
 
 
6. Maakuntakonsernin organisaatiomallin valmistelun eteneminen 

 
Muutosjohtaja Ilkka Luoma esitteli maakuntaviraston organisointimallin valmistelun vaiheita. 
Esitys on liitteenä (2). Maakuntaviraston organisointia on jatkettu tammikuun ohjausryhmän ko-
kouksen jälkeen sovitulla tavalla. Työssä on edetty ohjausryhmän päätösten mukaisesti siten, et-
tä maakuntaviraston organisaatiokaavion mallia on täydennetty palvelu- ja toimialuetasolle.  
 
Kokouksessa kuultiin esitykset ja valmistelun tilanne seuraavilta osin: 
- Maakuntakonsernin organisaatiokaavio 

http://tem.fi/lausuntopyynnot
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- Tukipalveluiden rakenne ja mahdollinen yhtiöittäminen 
- Maakuntapalveluiden, kehittämisyksikön ja sote-järjestämisen valmistelutilanne 
- Tuotantoyhtiöiden mahdollinen perustaminen 
- Toimialueiden valmisteluvastuut 

 
Tuoreimmat maakuntien rahoituslaskelmat ovat esityksessä (liite 2) myös mukana, päivityksen 
taustalla on tilastokeskuksen kunnilta keräämä talousarviokysely. Rahoituslaskelmat ovat tässä 
vaiheessa suuntaa antavia. Maakuntaorganisaation rungon valmistelu jatkuu ja elää vahvasti 
ministeriön päätösten ja lakiesityksien mukaan. Tällä hetkellä esitteillä esityksessä on kolme eri 
vaihtoehtoa, joista vaihtoehto 3 näyttää tällä hetkellä todennäköisimmältä.  
 
Samalla käynnistetään valmistelumandaattien hakuprosessi, valinnat sekä tehtävänkuvaukset. 
Esitys on liitteessä (2). Valmistelumandaatit, ns. muutosjohtajuudet haetaan sisäisellä sähköisel-
lä haulla. Aikataulutus mandaattihauille: 
- maaliskuu/ 2017: ohjausryhmän päätöksen mukaisesti toimialuetason muutosjohtajaman-

daatit julistetaan haettavaksi 
- huhtikuu/ 2017: ohjausryhmän päätöksen mukaisesti palvelutason muutosjohtajamandaa-

tit julistetaan haettavaksi 
- toukokuu/ 2017: ohjausryhmän päätöksen mukaisesti vastuualuetason muutosjohtaja-

mandaatit julistetaan haettavaksi – mikäli nähdään tarpeelliseksi 
 
31.3.2017 ohjausryhmässä esitettävän päätöksen mukaisesti julistetaan sisäisesti haettavaksi 
toimialuetason muutosjohtajuudet: Kehittämisyksikkö, keskushallinto, tukipalvelut, Sote-
järjestäminen, alueiden käytön palvelut, aluekehitys- ja kasvupalvelut sekä maaseutupalvelut.  
 
Niissä toiminnoissa, joista on siirtymässä vain 1 toimija, ei toteuteta sisäistä hakua: Sote-
palvelutuotanto/liikelaitos, Pelastustoimi ja Ympäristöterveydenhuolto. 
 
Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti 19.4.mennessä. Hakea voivat liikkeenluovutuk-
sen piirissä ja muu KP maakunnan muutosvalmisteluun keskeisesti (yli 50%:n työpanos) osallis-
tuva henkilöstö. Haku on aidosti avoin. Käynnistettävässä haussa ovat kyseessä väliaikaiset muu-
tosjohtajamandaatit ja lopulliset virkavalinnat tehdään vuonna 2018 maakuntavaltuuston ja –
hallituksen johdolla tulevan maakunnan hallintosäännön mukaisesti. Muutosjohtajat ottavat 
strategisen ja operatiivisen johtamisvastuun oman palvelukokonaisuutensa jatkokehittämisestä 
K-P maakuntauudistuksen muutosjohtajan ohjauksessa. Muutosjohtajista koostetaan väliaikai-
nen johtoryhmä ja mahdollisesti toimialuekohtaiset johtoryhmät. Muutosjohtajat työskentelevät 
tehtävässä osa-aikaisesti (20-60%), virka- tai työsuhde omaan organisaatioon säilyy ja toimitaan 
entisin palvelussuhde-ehdoin (palkka). Muutosjohtajana toimiminen edellyttää oman tausta-
organisaation tukea ja sisäisiä järjestelyjä työpanoksen vapauttamiseksi muutosjohtajana toi-
mimiseen. Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto tekee valinnat muutosjohtajan esittelys-
tä 26.4.2017 ja päätökset mandaateista merkitään tiedoksi ja vahvistetaan 28.4.2017 ohjaus-
ryhmässä.  
 
Maakuntauudistuksen valmistelun kustannusten osalta, käytiin työvaliokunnassa keskustelua ja 
päätettiin, että tehdään esitys maakuntauudistuksen valmistelun kustannuksista ja kuluista, joka 
esitetään ohjausryhmässä 31.3.2017.  
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Ilkka Luoma esitteli valmistelun tilannekatsauksen (esitys pöytäkirjan liitteenä). Esiin tuli mm. 
seuraavia seikkoja: 

- Tukipalveluiden järjestäminen on haasteellista yhtiöittämis- ja kilpailuttamisvelvoittei-
den kanssa. Tukipalveluiden yhtiöittäminen maakunnan näkökulmasta tärkeää, kunnat 
voivat liittyä siihen myöhemmin halutessaan, joskin 28.2.2018 jälkeen on omaisuuden 
hukkaamiskielto, jolloin omaisuutta ei voida siirtää maakunnalle ja ei voida muodostaa 
inhouse-yhtiötä. Asian selvittämiseen olisi syytä harkita ulkopuolisten asiantuntijoiden 
käyttämistä. 

- Tällä hetkellä edetään maakuntaviraston vaihtoehtomalli nro 3:n pohjalta, joskin organi-
saatiomalli voi valmistelun edetessä muokkautua 

- Muutosjohtajien mandaatit on tärkeää päättää esitetyllä aikataululla, jotta valmistelu 
etenee tavoitteiden mukaan 

 
Maakuntauudistuksen valmistelun kustannus- ja budjettiesitys esiteltiin J Ylikarjulan toimesta 
pykälässä 3. 
 
Keskustelua: 
Veikko Laitila kannatti lämpimästi muutosjohtajien hakuprosessia, samanlaisesta menettelystä 
saatiin hyvät kokemukset Soiten perustamisessa. Tärkeää on painottaa paikkojen olevan aidosti 
auki. Marja-Riitta Vest toi esiin, että ympäristöterveydenhuollon ja erityisesti alkoholivalvonnan 
järjestämisen osalta onnäkemyseroja maakuntien ja AVI:n välillä. Varautumisen tehtävä tulisi ol-
la maakuntavirastossa. AVI neuvottelee yhdyspinnoista maakuntien kanssa. Roy Sabel piti muu-
tosjohtajien hakuun liittyvää toimintamallia hyvänä ja toi esiin, että tukipalveluiden selvitykseen 
on kannatettavaa hankkia ulkopuolista asiantuntemusta. Kauko Ojala totesi, että organisaatio-
malli nro 3 on hyvä lähtökohta ja että asiantuntijoiden palkkaaminen on kannatettavaa. Jukka 
Ylikarjula totesi prosessi olevan hyvä. Sakari Typpö toi esiin, että valmistelussa tulee olla riittävää 
lainsäädännöllistä osaamista ja valmistelussa on oltava oikeus ostaa ja hankkia palveluja. Marja 
Hylkilä toi esiin, että ulkopuolinen näkemys on tarpeen. Kunnilla tulisi olla mahdollisuus päättää 
omasta mukaantulostaan tukipalveluyhtiöön. Ilkka Luoma totesi, että Soite on perustanut uuden 
lakimiehen viran em. takia. Kunnat tekevät päätöksen itse omista lähtökohdistaan mukaantulos-
taan tukipalveluyhtiöön. 
 
 

Ehdotus: Ohjausryhmä: 
1) merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatiomallin valmiste-

lun etenemisen. 
2) hyväksyy kokouksessa esitetyn valmistelumandaattien hakuprosessin. 
3) hyväksyy maakuntauudistuksen valmistelun kustannus- ja budjettiesityksen  
4) nimeää Jaakko Pukkisen Pelastustoimen ja Andreas Smedsin Ympäristöterveydenhuollon 

muutosjohtajiksi 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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7. Maakuntauudistuksen alueelliset ajankohtaiskatsaukset 

 
Kokouksessa kuullaan toimialuejaon mukaisesti valmisteluvaiheen lyhyet esittelyt. 
 
Sote -järjestäminen (Eija Kellokoski-Kari) 
Kokouksessa kuullaan Eija Kellokoski-Karin esitys Sote -järjestämiseen liittyvistä tekijöistä. Esitys 
on kokousmuistion liitteenä (3). Esitteillä muodostettava palvelustrategia joka sisältää mm. sote-
järjestämiskonttorin laajuus ja resurssitarve 8/2017 – 31.12.2018, osaamisvaateiden ja tehtävien 
perusteella arvioituna. Aikataulullisesti valmistelu on meneillään ja aikaa laatimiseen on vajaa 
vuosi. 
  
Ympäristöterveydenhuolto (Andreas Smeds) 
Andreas Smeds esittelee valmisteluvaiheita. Esitys on liitteenä (4). On tehty selvitystä mm. AVIl-
ta siirtyvien henkilötyövuosien määrästä sekä tehtävien hoitamisesta jatkossa. Tällä hetkellä ti-
lanne on se, että AVIlta olisi siirtymässä Keski-Pohjanmaalle 1 henkilötyövuoden lisäys resurssiin, 
tehtävät jakautuvat jatkossa useille henkilöille. 
 
Pelastus ja kokonaisturvallisuus (Jaakko Pukkinen) 
Jaakko Pukkinen esittelee pelastuksen ja kokonaisturvallisuuden valmisteluvaiheita. Esitys on 
liitteenä (5). Esityksessä korostuvat mm. maakunnan vastuu varautumisesta, pelastustoimen 
vastuu toimialasta sekä järjestäminen – tuottaminen. Pohdittavana jatkossa mm. kuntien ja 
maakunnan yhteinen johtokeskus ja sitä myöten varautuminen poikkeustiloihin.  
 
Tukipalvelut (Eija-Liisa Heikkilä) 
Eija-Liisa Heikkilä esittelee tukipalveluiden järjestämiseen liittyvän ajankohtaiskatsauksen. Esitys 
on liitteenä (6). Keskeisimpinä haasteina mm. (ks. esityksestä) alueuudistuksen haaste tukipalve-
luiden järjestämisessä. Kokoukseen on toimitettu liite (7), jossa esitetään mahdollisen maakun-
nallisen tukipalveluyhtiön perustamisen selvitystyön käynnistämistä.  

 

 Kokouksessa kuultiin Kellokoski-Karin, Smedsin ja Pukkisen esitykset. 

 

Keskustelua: 

Ilkka Luoma totesi, että valmistelu tulee vaatimaan runsaasti työtä ja sille tulee olla riittävästi re-

sursseja. On ratkaistava, miten maakuntavalmistelu resurssoidaan ja toisaalta miten liittyvissä 

organisaatiossa siirtymävaiheen toiminnan riittävät resurssit turvataan. Marita Loukiainen huo-

mautti, että järjestöyhteistyö on tärkeä osa niin sote- kuin maakuntapalveluita. Ilkka Luoma vas-

tasi, että yhteistyötä järjestöjen kanssa tuodaan esille ja korostetaan sote- ja maakuntastrategi-

assa sekä maakuntavalmistelussa kehittämisyksikön valmistelussa. Jukka Ylikarjula kertoi lisäksi, 

että myös järjestöjen välinen neuvottelukunta on suunnitteilla. Keskustelussa todettiin, että 

kunnat tekevät itse päätöksen mukaantulostaan tukipalveluyhtiöön. On tärkeää selvittää yhtei-

sen tukipalveluyhtiön kustannukset ja toimintamalli ennen päätöksentekoa. Todettiin myös eri-

tyisesti AVI:n taholta, että maakunnille tulee uutena tehtävänä kokonaisturvallisuus ja varautu-

minen. Tämä ei poista esim. kuntien varautumistehtävää. On syytä selvittää maakunnan ja kun-

tien yhteisen johtokeskuksen ja johtamisjärjestelmän kehittämistä. 
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Pekka Nurmi, Kajsa Kouvo ja Terho Taarna poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn aikana. 

 

Ehdotus:   Ohjausryhmä merkitsee alueelliset ajankohtaiskatsaukset tiedoksi. 

 

Työvaliokunta esittää ohjausryhmälle maakunnallisen tukipalveluyhtiön perustamisen selvitys-

työn aloittamista. 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaukset. 

 

Ohjausryhmä päätti, että tukipalveluyhtiön perustamisen selvitystyö käynnistetään. Ohjausryh-

mä hyväksyi ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisen selvitystyössä. 

 

Ohjausryhmä totesi, että jokainen kunta ottaa omalta osaltaan kantaa ja päättää osallistumises-

taan mahdollisesti perustettavaan tukipalveluyhtiöön. 

 

 
8. 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. 
 
Kokouksessa kuultiin ajankohtaiskatsaus osallisuuden toteuttamisesta maakunnassa. Keski-

Pohjanmaa on hakenut 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. Hankkeeseen valitaan 4 pilottimaakuntaa, joissa toteutetaan erilaisia toiminta-

malleja asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi sote- ja maakun-

tauudistuksessa. 

Maakuntauudistuksen osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän suunnitelman laadinta on käyn-

nistetty ja laaditaan yhteisesti Soiten kanssa. 

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

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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9. Väliaikaishallinnon muodostamisen tilannekatsaus 
 

Muutosjohtaja Ilkka Luoma esitteli kokouksessa väliaikaishallinnon muodostamisen käynnistä-
miseen liittyvien neuvottelujen aikataulua sekä tilannekatsausta, esitys sisältyy liitteeseen (2). 
 
Ohjausryhmä 27.1.2017 kokouksessaan hyväksyi maakuntahallituksessa tehdyn esityksen, jonka 
mukaisesti muutosjohtaja Ilkka Luoma kokoaa väliaikaishallinnon. Väliaikaishallinto aloittaa viral-
lisesti päätösvaltaisen Voimaanpanolain mukaisen toimintansa 1.7.2017, mikäli maakuntalain-
säädäntö etenee eduskunnassa tavoiteaikataulussa. Kokouksessa esitetään väliaikaishallinnon 
muodostamisen vaiheet, eteneminen sekä aikataulu. Toimintaperiaatteena väliaikaishallinnon 
muodostamisessa on, että sopimusmenettely saadaan aikaiseksi 14 osallistuvan organisaation 
kesken.  
 
Väliaikaishallinnon muodostamisesta on käyty 2. neuvottelu 24.3.2017. Kokouksessa esitellään 
väliaikaishallinnon pöytäkirja ja sen hyväksymisestä laadittu pöytäkirja (liitteet 8 ja 9). 
 
Ote 24.3. käydyn neuvottelun pöytäkirjasta: ”Menettelyprosessin mukaisesti väliaikaishallintoa 
koskeva neuvottelutulos kokoonpanon ja nimien osalta todetaan ja hyväksytään osapuolien väli-
sessä neuvottelussa 24.3.2017. Neuvottelutulos merkitään kokouspöytäkirjaan ja samalla se hy-
väksytään neuvottelussa läsnä olevien tahojen osalta. Niiltä tahoilta, jotka eivät ole neuvottelus-
sa paikalla edustettuina, pyydetään pöytäkirjan hyväksyminen sähköpostilla lukukuittauksella 
ensi viikon keskiviikkoon 29.3.2017 mennessä. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen neuvottelutu-
los katsotaan hyväksytyksi ja se viedään poliittiseen ohjausryhmän päätöksentekoon 31.3.2017. 
 
Jäsenkuntien hyväksyntä neuvottelutulokselle haetaan poliittisessa ohjausryhmässä 31.3.2017.  
 
Mikäli kaikki tahot hyväksyvät em. menettelyllä saadun neuvottelutuloksen, katsotaan yksimieli-
syyden ja osapuolia sitovan yhteistyösopimuksen Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen väli-
aikaisesta valmistelu-toimielimestä syntyneen. Neuvottelutulos viedään tämän jälkeen maakun-
tahallituksen käsiteltäväksi ja muodollisesti Voimaanpanolakiluonnoksen mukaisesti vahvistetta-
vaksi. 
 
Neuvottelutulos väliaikaishallinnosta ja nimeämisehdotukset: 

- Väliaikaishallinnon vetäjä:  
o Ilkka Luoma 

- Monialaisen kehittämisyksikön ja aluekehityksen edustaja:  
o Jukka Ylikarjula (varalla Jussi Salminen) 

- Hallintopalveluiden edustaja:  
o Minna Korkiakoski-Västi (Soiten lakimies) 

- Tukipalveluiden edustaja:  
o Eija Liisa Heikkilä (Mika Kivelä) 

- Työllisyys- ja kasvupalveluiden edustaja:  
o Mats Löfberg (Minna Uusimäki) 

- Ympäristö-, liikenne- ja luonnonvarapalveluiden edustaja:  
o Aulis Rantala (Janna Räisänen) 

- Maaseudun kehittämisen, maaseutuhallinnon ja lomituspalveluiden edustaja:  
o Sirkku Wacklin (Hilkka Kalliokoski) 
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- Pelastus, turvallisuus- ja varautumispalveluiden edustaja:  
o Jaakko Pukkinen (Terho Pylkkänen) 

- Sote -palveluiden edustaja:  
o Eija Kellokoski-Kari (Tarja Oikarinen-Nybacka) 

- Ympäristöterveydenhuollon edustaja:  
o Andreas Smeds (Annukka Nikula) 

- Väliaikaishallinnon pääsihteeri:  
o Petri Jylhä 

 
Läsnä olevat tahot ilmoittivat hyväksyvänsä muutosjohtajan esityksen ja neuvottelutuloksen. 
Aulis Rantala on ilmoittanut 24.3.2017, että Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus hyväksyy osaltaan 
neuvottelutuloksen.  
 
Päätös: 
Hyväksyttiin muutosjohtajan esitys ja todettiin neuvottelutuloksen syntyneen läsnä olevien ta-
hojen osalta kirjattavaksi pöytäkirjaan.”  
 

 
Ehdotus:  Merkitään väliaikaishallinnon muodostamisen eteneminen tiedoksi. Ohjausryhmä hyväksyy ko-

kouksessa esitetty väliaikaishallinnon muodostamisen sopimusmenettelytavan. 
 

Kokouksessa annettu uusi ehdotus: 
 

Jäsenkuntien edustajat hyväksyvät neuvottelutuloksen. 
 
Ohjausryhmä toteaa Keski-Pohjanmaan maakunnan jäsenkuntien hyväksynnän syntyneen koko-
uksessa. 
 
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakunnan väliaikaishallinnosta saavutetun 
yksimielisen neuvottelutuloksen ja toteaa sopimuksen väliaikaishallinnosta syntyneen.   
 
Ohjausryhmä lähettää sopimuksen väliaikaishallinnosta käsiteltäväksi Keski-Pohjanmaan liitolle. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
10. Maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden tilannekatsaus 

 
Ilkka Luoma esitteli maakuntien välisen yhteistyöneuvottelujen etenemisen tilannekatsauksen. 
Esitys sisältyy liitteeseen (2). Naapurimaakuntien kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut ovat 
käynnistyneet maaliskuun aikana. Keskeiset asiasisällöt ovat mm. eläinlääkäripäivystykset, alko-
holihallinto, pelastustoimen palveluiden organisointi, Kruunupyyn ja Reisjärven tilanne maakun-
tajaon selvittyä, maatalouslomitus ja maaseutuhallinto, ELYjen tehtävien ja resurssien jako maa-
kuntien, kesken, TE-toimiston resurssien jako maakuntien kesken, EU-rakennerahastojen tehtä-
vät ja KV-asiat. 
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Maakuntien välisiä yhteistyöneuvotteluja on sovittu seuraavalla aikataululla: 
Pohjanmaa: 10.3.2017 ja Etelä-Pohjanmaa 30.3.2017, todennäköisin päivä Pohjois-Pohjanmaan 
kanssa on 5.5.2017. 

 
Ehdotus: Merkitään maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden tilannekatsaus tiedoksi. 

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 

 
 

 
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 

 
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 
 

Ehdotus:  Hyväksytään työryhmien kokousaikataulut sekä tilaisuudet kevään 2017 osalta. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
 

 
12. Muut asiat 
 

Kokouksessa käydään pohjakeskustelua maakunnan valmistelun resursointiin syksystä 2017 
eteenpäin. Resursointiin liittyvää pohjustusta on liitteessä (10). 

 
Ehdotus:  Merkitään keskustelu tiedoksi. 

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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13. Muut asiat ja kokouksen päättäminen 
 

Ohjausryhmälle esitettiin uusi Soite:n esittelyvideo sekä huhtikuun työsuunnitelma 
 
Ehdotus: Todetaan mahdolliset muut kokouksessa esille tulleet asiat. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
Kokous päätettiin klo 12.10. 
 
 
 
Pöytäkirjan laatija: 
 
Lestijärvellä 3.4.2017 
 

Petri Jylhä 

Petri Jylhä, sihteeri 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Halsua 7. huhtikuuta 2017 
 

Anneli Kentala 
Anneli Kentala, pöytäkirjan tarkastaja  
 
 
 
Olen tarkastanut 31.3.2017 pidetyn Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän pöytäkirjan ja 
totean sen vastaavan kokouksen kulkua. 
 
Kälviällä 4.4.2017 
 
Kauko Ojala 
Kauko Ojala, pöytäkirjan tarkastaja 
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Liitteet: Liitteet löytyvät maakuntauudistuksen nettisivuilta, tästä linkistä. 
 

Liite 1: Kasvupalvelulain valmistelun ajankohtaiskatsaus  
Liite 2: Maakuntauudistuksen valmistelun ajankohtaiskatsaus 
Liite 3: Sote-järjestämisen ajankohtaiskatsaus 
Liite 4: Ympäristöterveydenhuollon ajankohtaiskatsaus 
Liite 5: Pelastuksen ja kokonaisturvallisuuden ajankohtaiskatsaus 
Liite 6: Tukipalveluihin liittyvän valmistelun ajankohtaiskatsaus 
Liite 7: Tukipalveluyhtiön perustamiseen liittyvän selvitystyön käynnistäminen 
Liite 8: Pöytäkirja väliaikaishallinnon muodostamisen 2. neuvottelusta 24.3.2017 
Liite 9: Seurantapöytäkirja 29.3.2017 neuvottelutuloksen hyväksymisestä 
Liite 10: Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan tilannekatsaus kansallisesta valmistelusta ja 

maakunnallisen esivalmistelun rahoituksesta 
Liite 11: Soite hallitus 6.3.2017 §31: Lausunto valinnanvapaudesta 16.2.2017 

 

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

