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Aika:  Perjantai 20.1.2017 klo 9.00 – 12.00 
Paikka:  Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, Rantakatu 14, Kokkola (2krs) 
Osallistujat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

x Kauko Ojala puheenjohtaja kauko.ojala@anvianet.fi 

x Esa Kant 1.varapuheenjohtaja esa.kant@kokkola.fi 

x Veikko Laitila 2.varapuheenjohtaja veikko.laitila@kokkola.fi 

 Harriet Hermans Pohjanmaan ELY-keskus harriet.hermans@ely-keskus.fi 

 Aulis Rantala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aulis.rantala@ely-keskus.fi 

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

x Stina Mattila Kokkola stina.mattila@kokkola.fi 

 Terttu korte Kannus terttu.korte@kannus.fi 

x Jukka Hillukkala Toholampi jukka.hillukkala@toholampi.fi 

 Esko Ahonen Lestijärvi esko.ahonen@lestijarvi.fi 

x Lauri Laajala Perho lauri.laajala@perho.com 

x Hannu Jyrkkä Veteli hannu.jyrkka@veteli.fi 

x Jari Penttilä Halsua jari.penttila@halsua.fi 

x Arto Alpia Kaustinen arto.alpia@kaustinen.fi 

x Timo Rajaniemi JUKO timo.rajaniemi@kokkola.fi 

 Ulrika kujansivu  JUKO (varajäsen) ulrika.kujansivu@soite.fi 

x Päivi Maunula Koho paivi.maunula@soite.fi 

 Jaakko Kosonen Koho (varajäsen) jaakko.kosonen@soite.fi 

 Ari Viiliäinen KAU ari.viiliainen@kokkola.fi 

x Irma Weckmann KAU (varajäsen) irma.weckmann@kokkola.fi 
    

Ohjausryhmän puheenjohtajisto: 

 Janne Jukkola puheenjohtaja janne.jukkola@jukkolafood.fi  

x Antti Hietaniemi 1.varapuheenjohtaja antti.hietaniemi@jetta-talo.fi 

x Erkki Mustasaari 2.varapuheenjohtaja erkki.mustasaari@kokkola.fi 
    

 Muutosjohtajat ja projektivastaavat: 

 Jukka Ylikarjula maakuntajohtaja jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi  

x Ilkka Luoma muutosjohtaja ilkka.luoma@kpshp.fi  

x Petri Jylhä projektivastaava petri.jylha@kase.fi  

x Tiina Harjunpää viestintävastaava, sihteeri tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi 

x Suvi Melender-Lågland viestintävastaava, sote suvi.melender-lagland@kpshp.fi 
    

 Läsnäolo-oikeudella kutsuttuna projektiryhmän muut vastuualuejäsenet: 

x Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja jaakko.pukkinen@kokkola.fi 

x Andreas Smeds ympäristöterveydenhuolto andreas.smeds@kokkola.fi 

x Kaj Kaski Pohjanmaan ELY-keskus kaj.kaski@ely-keskus.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 

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

 Muut kutsutut:   
x Malin Brännkärr Kruunupyyn kunta malin.brannkarr@kronoby.fi 

 Mauno Ranto Reisjärven kunta mauno.ranto@reisjarvi.fi  

x Marita Mutka Keski-Pohjanmaan liitto marita.mutka@keski-pohjanmaa.fi 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen ja edellisen kokouksen muistio 

 
Päätös: puheenjohtaja Kauko Ojala avaa kokouksen ja nimetään kokouksen sihteeriksi Tiina Harjunpää. 
Todettiin kokouksen osallistujat pöytäkirjaan. Edellisen kokouksen muistio löytyy www.kp2019.fi -sivuilta, 
suora linkki tästä. Esityslista hyväksyttiin. 

 
 
2. Tilannekatsaus kansallisen valmistelun etenemisestä  

 
Ilkka Luoma esittää kansallisen valmistelun ajankohtaisia asioita. Esitys on pöytäkirjan liitteenä (1). 

 
Lakivalmistelujen tilanne ja valtakunnallinen muutostilanne 
Maakuntalainsäädäntö eduskuntaan helmikuussa, aikataulu säilyy ennallaan. Väliaikaishallinto 1.7.2017 
alkaen voimaan maakunnissa. Ensihoito ja pelastus tulee 18 maakunnan järjestämisvastuulle. Lopullinen 
valinnanvapaus lainsäädäntömalli mahdollisesti helmikuussa, sitä odotellaan. Maakuntalain 
lausuntovaiheessa oli verokatto maakunnille, nyt tuoreimmassa lakiluonnoksessa verokatto on ainoastaan 
käynnistämisvuodelle 2019.  

 
Keskeisimmät lausuntojen perusteella esitykseen tehdyt muutokset koskevat maakunnan palvelulaitosta, 
kuntien tuloveroprosenttien rajoittamista sekä omaisuusjärjestelyjen toteuttamistapaa. Palvelulaitosmalli 
on korvattu maakunnan liikelaitosta koskevalla sääntelyllä. Rahoituslain tarvekertoimia on muutettu. 
Aikaisempaan laskukaavaan verraten, Keski-Pohjanmaalla rahoituksen määrä pienenee soten osalta. 

 
Kansalliset palvelukeskukset ja tiedon keruu 
ICT -palvelukeskuksen osalta Jukka Luttinen kannuksen kaupungilta on resurssina ja asioita viedään 
eteenpäin. Kiinteistö- ja tukipalvelujen osalta ensimmäinen lista varoista ja veloista sekä kiinteistömassasta 
on saatu tietopyyntö, johon ollaan vastaamassa. Oletettavaa on, että jossain vaiheessa astuu voimaan 
omaisuuden hukkaamiskielto. Mikäli halutaan järjestellä omaisuusmassoja, tai perustaa keskinäisiä 
tukipalveluita, niin nopeasti tulisi pohtia tarpeelliset ratkaisut. 

 
Kuntien talouslaskelmia on lähdetty tilaamaan Perlaconilta. Laskelmat perustuvat lakiluonnokseen, sekä 
nykyisiin tilastoihin ja aitojen sote -menojen tietoon. Tähän liittyvä uutinen on katsottavissa YLE-areenasta. 
Kun laskelmat ovat tiedossa, ne tullaan välittämään välittömästi kunnille. 

 
Päätös: Työvaliokunta merkitsee kansallisen valmistelun etenemisen tiedoksi. 

 

 

3. Hallituksen linjaukset 21.12. valinnanvapaudesta  
 
Ilkka Luoma esittelee hallituksen linjaukset valinnanvapaudesta. Esitys on pöytäkirjan liitteenä (2). 
Kommentit valmistelutyöryhmän osalta kalvosarjan lopussa. Todetaan että järjestäjän ja sen henkilöstön 
näkökulmasta valinnanvapaus on haasteellinen paketti. Lausuntovaiheessa täytyy pyrkiä huomioimaan 
kaikki sudenkuopat ja haasteet mitä laki mukanaan tuo.  

 
Päätös: Merkitään esitysaineisto sekä tilannekatsaus tiedoksi.  

 

http://www.kp2019.fi/
http://www.kp2019.fi/?page_id=182&lang=fi


 

 

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2017 

Maakuntauudistus | Keski-Pohjanmaan maakunta  Sivu 3 / 4 

 

 
4. 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 kokoukseen 23.1.2017 
esitetään hyväksyttäväksi väliaikaishallinnon neuvottelujen käynnistäminen. Tiekartta on pöytäkirjan 
liitteenä (3). 
 
Päätös: Muutosjohtajan esittelystä työvaliokunta päättää esittää ohjausryhmän linjattavaksi ja 
hyväksyttäväksi seuraavat asiat: 
 
a) merkitään projektitoimiston organisointi tiedoksi ja selvitetään KOHTAAMO -tilojen soveltuvuus 

projektitoimiston tiloiksi. 

b) Päätetään, että Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatiokaavio toimialuetasolla 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 Maakuntauudistuksen 

päävastuuvalmistelijoilla (Ilkka, Jukka ja Petri) on mahdollisuus ja vastuu resursoida lisää 

henkilökuntaa tarpeen mukaan esivalmistelun läpiviemiseksi ja väliaikaishallinnon kokoamiseksi. 

Liitetään pöytäkirjaan Petri Jylhän esitys maakuntapalveluiden tilannekatsauksesta. Esitys liitteenä 4 
 
 

5. Työryhmien asettamispäätökset ja tarkennettu kokoonpano 
 
Uudistettu työryhmien kokoonpano esitellään kokouksessa, esitys on liitteenä 5. 
 
Päätös: Hyväksytään työryhmien tarkennetut kokoonpanot ja valmisteluvastuut. 

 
 
 
6. Maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden käynnistäminen  
 

Ilkka Luoma esitteli maakuntien välisen yhteistyöneuvottelujen käynnistämisen. Naapurimaakuntien 
kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut käynnistetään maaliskuun aikana. Keskeiset asiasisällöt ovat mm. 
eläinlääkäripäivystykset, alkoholihallinto, pelastustoimen 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. 
 
Päätös: käynnistetään yhteistyöneuvottelut naapurimaakuntien kanssa liitteessä (1) esitetyn 
aikataulun mukaisesti 
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7. Esivalmisteluvaiheen ja väliaikaishallinnon rahoitus  

 
Tarkentuvat lähipäivien aikana, seuraavaan työvaliokunnan kokoukseen. 
 
Päätös: Merkitään tilanne tiedoksi. 

 
 
8. Muut asiat 

 
Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyöneuvottelu 16.1.2017 Oulussa 
 
Muutosjohtajien vierailu 23.2.2017 Kannuksessa  
Keskustelua tulevasta tapahtumista, 23.2 muutosjohtajien ministerivierailu Kannuksen seurakuntatalolla, 

ministeriö lähettää kutsut. Tiina kerää esityksen mukaisesti kuntien puheenjohtajiston yhteystiedot ja ne 

lähetetään ministeriölle. 

Päätös: merkitään tiedoksi tulevat tilaisuudet 
 
 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin klo 11.34 
 
Kokkolassa 20.1.2017 
 
 
Tiina Harjunpää, sihteeri 
 
 
LIITTEET: 
 
Liite 1 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus 
Liite 2 Valinnanvapausmallin linjaukset 
Liite 3 Maakuntauudistuksen tiekartta 
Liite 4  Maakuntapalveluiden tilannekatsaus 
Liite 5 Työryhmien kokoonpanot  
    


