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Aika:  Perjantai 24.3.2017 klo 9.00  
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 

x 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 

x Terttu korte Kannus terttu.korte@kannus.fi 

x Jukka Hillukkala Toholampi jukka.hillukkala@toholampi.fi 

x 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 

x Ari Viiliäinen KAU ari.viiliainen@kokkola.fi 

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

Ohjausryhmän puheenjohtajisto: 

x 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: 

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

x Ilkka Luoma muutosjohtaja ilkka.luoma@soite.fi  

x Petri Jylhä projektivastaava petri.jylha@kase.fi  

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

 Suvi Melender-Lågland viestintävastaava, sote suvi.melender-lagland@soite.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 

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

 
 

Sanna Niemi/  
Esko Nieminen 

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

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

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

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

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

 Muut kutsutut:   
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen ja edellisen kokouksen muistio 

 
Esitys: puheenjohtaja Kauko Ojala avasi kokouksen ja nimettiin kokouksen sihteeriksi Tiina Harjunpää. 
Todettiin kokouksen osallistujat pöytäkirjaan. Edellisen kokouksen muistio löytyy www.kp2019.fi -sivuilta, 
suora linkki tästä.  
 
Päätös: Hyväksytään. 

 
 
 
2. 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 
työvaliokunnan sekä ohjausryhmän käsittelyyn tuodaan asian lausuntopohja. Parhaillaan on 
käynnistymässä maakuntien talouden ja toiminnan simulaatiotyö. Simulaatiotyössä pohditaan maakunnan 
talous- ja toimintasuunnitelmaa sekä budjetointia. Tavoitteena on välttää budjetoinnin arviointivirheet, 
ohjausprosessin tehokas toimivuus, täsmennetyt ohjauksen sisällöt, sekä ensimmäisen 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 
digivalmistelussa yhteyshenkilöinä Mika Kivelä sekä Petri Jylhä. Omaisuusjärjestelyiden osalta selvä 
ohjeistus tulossa maakuntien omaisuuden siirrosta. Vaikuttavuus- ja kustannustietojärjestelmiä 
kehitetään, valmisteilla mittarit mitä maakuntatasolla neuvottelumenettelyissä seurataan. Mittarit ovat 
tulossa maakuntien suunnittelutyön taustaksi. Kansallisella tasolla on saatu monenlaista tukea 
maakuntauudistuksen toimeenpanemiseksi mm. Kuntaliitossa on myös selkeästi roolitettu henkilöt, jotka 
valmistelevat ja tukevat maakuntien uudistusta. 

 
Esitys: Työvaliokunta merkitsee kansallisen valmistelun etenemisen tiedoksi. 

 

Päätös: Hyväksytään. 

 

 

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 

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

x  Kaj Lyyski Keski-Pohjanmaan liitto kaj.lyyski@keski-pohjanmaa.fi 

x Tuija Puumala Keski-Pohjanmaan liitto tuija.puumala@keski-pohjanmaa.fi 

x Eija-Liisa Heikkilä Soite eija-liisa.heikkila@soite.fi 
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3. Lausunto valinnanvapauslaista 
 

Ilkka Luoma esittelee valinnanvapauslain lausunnon työvaliokunnalle.  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 yhteinen lausunto 
valinnanvapauslaista. Lausunnon sisältö oli varsin kriittinen nykyistä lakiluonnosta kohtaan. Maakuntaliitto 
on tukenut lakiluonnoksen lausuntoa kokouksessaan. Valinnanvapauslain käsittelyä ministeriössä jatketaan 
ja valinnanvapauslakiin on tulossa lausuntojen perusteella korjauksia. Lausunnot ovat parhaillaan kunnissa 
käsittelyssä. 
 
Esitys: Työvaliokunta merkitsee tiedoksi valinnanvapauslain lausunnon ja aikataulun. Lausunto käsitellään 

ohjausryhmän kokouksessa 31.3.2017. 

Päätös: hyväksytään. 

 
 

4. 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 käytiin läpi keskeiset huomiot lausunnolla olevasta aluekehittämis- ja kasvupalvelulaista sekä 

sisältölakiluonnoksista, sekä jatkotoimenpiteistä. Tuija Puumala pohjustaa lakiluonnoksen käsittelyä ja 

tilannekatsausta ETA -työryhmän osalta, esitys on kokouksen liitteenä (1). Huhtikuun alussa yhteinen 

lausuntoluonnospohja valmisteluun käyttöön Kuntaliitolta. Lausuntoa valmistellaan: 14.3. ETA -

valmisteluryhmä, 4.4 ETA -viranomaistapaamisessa, sekä 11.4. ETA -valmisteluryhmässä, sen lisäksi 

lausuntoa valmistellaan kunnissa, ELY-keskuksissa, sekä TE-toimistoissa.  

Kommentteja: Maaseuturahaston merkitys on äärimmäisen tärkeä, jotta se toimii. Nyt on aloitettu 

neuvottelut Pohjanmaan kanssa yhteistyöstä ja koordinaatiovastuusta nykyisen ohjelmakauden loppuun 

saakka. Laki monialaisista työpalveluista: Vähän yhteistä keskustelua soten kanssa keretty aloittaa, miten 

kytkeytyy maakuntien sote-puoleen ja kuinka kansallinen tehtävänjako menee em. lain osalta? Hyvä 

huomioida myös lakilausuntovalmistelussa. 

 
Esitys: Työvaliokunta merkitsee lakiluonnoksen lausunnon valmistelun etenemisen tiedoksi. 

 

Päätös: Hyväksytään. 

 
 
 

 

http://tem.fi/lausuntopyynnot
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5. Maakuntakonsernin organisaatiomallin valmistelun eteneminen 
 
Muutosjohtaja Ilkka Luoma esitteli maakuntaviraston organisointimallin valmistelun vaiheita. Esitys on 
liitteenä (2). Maakuntaviraston organisointia on jatkettu tammikuun ohjausryhmän kokouksen jälkeen 
sovitulla tavalla. Työssä on edetty ohjausryhmän päätösten mukaisesti siten, että maakuntaviraston 
organisaatiokaavion mallia on täydennetty palvelu- ja toimialuetasolle.  
 
Kokouksessa kuullaan esitykset ja valmistelun tilanne seuraavilta osin: 

- Keski-Pohjanmaan valmistelun tiekartta 
- Maakuntakonsernin organisaatiokaavio 
- 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 sähköisellä haulla. 
Aikataulutus mandaattihauille: 

- maaliskuu/ 2017: ohjausryhmän päätöksen mukaisesti toimialuetason 
muutosjohtajamandaatit julistetaan haettavaksi 

- huhtikuu/ 2017: ohjausryhmän päätöksen mukaisesti palvelutason muutosjohtajamandaatit 
julistetaan haettavaksi 

- toukokuu/ 2017: ohjausryhmän päätöksen mukaisesti vastuualuetason 
muutosjohtajamandaatit julistetaan haettavaksi – mikäli nähdään tarpeelliseksi 

 
31.3.2017 ohjausryhmän päätöksen mukaisesti julistetaan haettavaksi toimialuetason muutosjohtajuudet: 
Kehittämisyksikkö, keskushallinto, tukipalvelut, Sote-järjestäminen, alueiden käytön palvelut, aluekehitys- 
ja kasvupalvelut, sekä maaseutupalvelut. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti 16.4.mennessä. 
26.4. poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto ja muutosjohtaja valmistelukokous sekä päätökset 
mandaateista 28.4.2017 ohjausryhmässä. 

 
Kokouksessa käytiin keskustelua mandaattihakujen prosessiin liittyviä tekijöitä, mm. 
valmistelumandaattien palkkaus. Tilanne on haastava, mukana on useita luovuttavia organisaatioita. Esitys 
on, että mennään Soitessa toteutetun menettelytavan mukaisesti: Muutosjohtajuuksiin liittyen on 
luovuttavien organisaatioiden vastuu palkkaamiseen ja virkasuhde säilyy luovuttavaan organisaatioon. 
Muutosjohtajalle ei voi maksaa kukaan muu palkkaa kuin lähettävä organisaatio. Näin ollen toivotaan, että 
kaikki luovuttavat organisaatiot toimivat samojen periaatteiden mukaisesti, palkkauksen osalta. Näin 
muutosjohtajat eivät ole työssä eriarvoisessa asemassa.   

 
Maakuntauudistuksen valmistelun kustannusten osalta, käytiin keskustelu ja päätettiin, että tehdään esitys 
maakuntauudistuksen valmistelun kustannuksista ja kuluista, joka esitetään ohjausryhmässä 31.3.2017. 

 
Esitys: Työvaliokunta merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatiomallin 
valmistelun etenemisen. 
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Muutosesitys kokouksessa:  
1) Työvaliokunta merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatiomallin 

valmistelu etenemisen. 
2) Työvaliokunta hyväksyy kokouksessa esitetyn valmistelumandaattien hakuprosessin. 

 
Päätös: Hyväksytään. 

 
 
 

6. Maakuntauudistuksen alueelliset ajankohtaiskatsaukset 
 
Kokouksessa kuultiin toimialuejaon mukaisesti valmisteluvaiheen lyhyet esittelyt. 

 
Sote -järjestäminen (Eija Kellokoski-Kari) 
Kokouksessa kuultiin Eija Kellokoski-Karin esitys Sote -järjestämiseen liittyvistä tekijöistä. Esitys on 
kokousmuistion liitteenä (3). Esitteillä muodostettava palvelustrategia joka sisältää mm. sote-
järjestämiskonttorin laajuus ja resurssitarve8/2017 – 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. AVIlta siirtyvien 
henkilötyövuosien määrästä sekä tehtävien hoitamisesta jatkossa. Tällä hetkellä tilanne 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 tukipalveluiden 
järjestämisessä. Kokoukseen on toimitettu liite (7), jossa esitetään mahdollisen maakunnallisen 
tukipalveluyhtiön perustamisen selvitystyön käynnistämistä. 
 

Esitys: Työvaliokunta merkitsee maakunnallisen valmistelun etenemisen tiedoksi. 

Muutosesitys kokouksessa: Työvaliokunta merkitsee maakunnallisen valmistelun etenemisen tiedoksi ja 

esittää ohjausryhmälle maakunnallisen tukipalveluyhtiön perustamisen selvitystyön aloittamista. 

 

Päätös: Hyväksytään. 

 
 

7. 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 väliaikaishallinnon vaiheessa. 
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Maakuntalakiluonnoksessa on oma luku asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista. Lain mukaan 
maakuntavaltuusto vastaa maakunnan asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisestä: 
 

- Laissa säädetään yleisistä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista (23 §), jonka mukaan osallistumista ja 
vaikuttamista voidaan edistää mm. keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asukasraateja järjestämällä, kehittämällä 
palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, tukemalla asukkaiden ja järjestöjen oma-aloitteista asioiden 
suunnittelua jne. Asukkaiden osallistumisoikeuksia turvaavat velvoitteet tulee lisäksi sisällyttää maakunnan 
järjestämisvastuulle kuuluvien palveluja tuottavien yritysten ym. kanssa tehtäviin sopimuksiin ja palvelulaitoksen 
hallintosääntöön. 

- Maakunnan asukkaalla on myös oikeus tehdä aloitteita, aloitteita kansanäänestyksessä (24 -25 §:t), ääni- ja 
äänestysoikeuden ohella. 

- Maakuntahallituksen tulee edelleen asettaa maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
maakunnan vanhusneuvosto sekä maakunnan vammaisneuvosto, kaksikielisiä kuntia käsittävissä maakunnissa ja 
maakunnassa, johon kuuluu saamenkielen kotiseutualueen kunta, tulee lisäksi asettaa kielivähemmistön 
vaikuttamistoimielin. Hallituksen tulee huolehtia vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä (26-27 §). 

- Maakunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille (28§). 
- Maakunnan strategiassa (35 §) tulee ottaa huomioon asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistoimielimet. 

 
Em. lain pykälien nojalla tulisi maakunnan esimerkiksi strategiassa ja sitä toimeenpantaessa pohtia:  

• millaiset osallistumisjärjestelmät ja –rakenteet tukisivat parhaiten kyseessä olevan 
maakunnan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista,  

• millaisten periaatteiden varaan osallistuminen ja vaikuttaminen sekä esimerkiksi viestintä 
maakunnassa nojaa,  

• millaisia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja, menetelmiä ja tapoja maakunnassa 
hyödynnetään sekä mm. sitä, onko maakunnassa joitain erityisiä väestöryhmiä, joiden 
osallistumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

• Samanaikaisesti on pohdittava, miten osallistumisen ja vaikuttamisen tilaa jatkossa seurataan, 
arvioidaan ja tarvittaessa kehitetään. 

 
Valmistelu maakuntien osallistumisrakenteista ja käyttöön otettavista keinoista olisi tarkoituksenmukaista 
tehdä yhteistyössä asukkaiden, palvelujen käyttäjien ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. 
Voimaanpanolain 10 § edellyttää, että väliaikainen valmisteluelin tiedottaa maakunnan toiminnan ja 
hallinnon käynnistämisen valmistelusta mm. alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille 
yhteisöille. Näille on myös tarvittaessa varattava mahdollisuus tulla kuulluksi valmistelussa olevista 
merkittävistä asioista.  Vuorovaikutus on näin ollen tärkeää jo maakuntien perustamista valmisteltaessa. 
Viestintäkeinoina voitaisiin käyttää esimerkiksi yleistä tietoverkkoa, tiedotustilaisuuksia, ilmoitusten 
julkaisemista lehdissä tai muita valmistelutoimielimen päättämiä viestintätapoja. 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistusta tehtäessä perusperiaatteena on hyödyntää mahdollisimman  
paljon olemassa olevia rakenteita. Soite-kuntayhtymässä osallisuus (asiakasraadit, vanhus- ja 
vammaisneuvostot, järjestöyhteistyö) on säädetty kehittämisyksikön vastuulle. Vastaavat 
asukasosallisuutta ja järjestöyhteistyötä tukevat rakenteet löytyvät myös maakuntaliitosta. 
 
Osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän toteutuksen vaiheistamista: 

• Miten maakuntien osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän suunnittelua, valmistelua ja 
rakentamista tulisi aikatauluttaa?  

• Millaista tukea alueilla kaivataan tähän kokonaisuuteen liittyen?  

• Mitä lain säännösten toimeenpano eri vaiheissa edellyttää: mitä tulee valmistella ja kenen 
vastuulla asiat ovat jne. esim. malleja toimivista asukasosallistumisesta ja palveluiden käyttäjien 
osallistumisesta, asiakaslähtöisestä yhteistuotannosta, yhteissuunnittelusta sekä 
viestintäsuunnitelma ja vastuut jne. – koonti alueellisen valmistelun ja suunnittelun tueksi?   
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• Tavoitteena uudenlaisten ja monipuolisten muotojen käyttöönotto ja vakiinnuttaminen 
maakunnan tasolla 

 
Kokouksessa kuullaan 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 suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä antaa 

tukea osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. Hankkeeseen valitaan 4 

pilottimaakuntaa, joissa toteutetaan erilaisia toimintamalleja asukkaiden osallisuuden ja 

vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi sote- ja maakuntauudistuksessa. 

Maakuntauudistuksen osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän suunnitelman laadinta on käynnistetty ja 

laaditaan yhteisesti Soiten kanssa. 

Esitys: Merkitään osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän suunnittelu ja edistyminen tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksytään. 

 
 

 
8. Väliaikaishallinnon muodostamisen tilannekatsaus 

 
Muutosjohtaja Ilkka Luoma esitteli kokouksessa väliaikaishallinnon muodostamisen käynnistämiseen 
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 toimintansa 1.7.2017. 
Kokouksessa esitetään väliaikaishallinnon muodostamisen vaiheet, eteneminen sekä aikataulu. 
Toimintaperiaatteena väliaikaishallinnon muodostamisessa on, että sopimusmenettely saadaan aikaiseksi 
14 osallistuvan organisaation kesken. Väliaikaishallinnon kokoamisen osana käynnistetään 
valmistelumandaattien hakuprosessi, valinnat sekä tehtävänkuvaukset, joka käsiteltiin pykälässä 5.  
 
Esitys: Merkitään väliaikaishallinnon muodostamisen eteneminen tiedoksi. Työvaliokunta hyväksyy 
kokouksessa esitetty väliaikaishallinnon muodostamisen sopimusmenettelytavan, sekä kokouksessa 
esitetyn valmistelumandaattien hakuprosessin. 
 
Muutosesitys kokouksessa: Merkitään väliaikaishallinnon muodostamisen eteneminen tiedoksi. 
Työvaliokunta hyväksyy kokouksessa esitetty väliaikaishallinnon muodostamisen sopimusmenettelytavan. 
 
Päätös: Hyväksytään. 

 
 

9. 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, 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. 
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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. 

 
Esitys: Merkitään maakuntien välisten yhteistyöneuvotteluiden tilannekatsaus tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksytään. 

 
 

 
10. 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: Hyväksytään.  

 
 

 
11. Muut asiat 

 
Kokouksessa käydään pohjakeskustelua maakunnan valmistelun resursointiin syksystä 2017 eteenpäin. 
Resursointiin liittyvää pohjustusta on liitteessä (2). 
 
Ehdotus: Merkitään keskustelu tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksytään 
 
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.17. 
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Kokkolassa 24.3.2017 
 
 
Tiina Harjunpää, sihteeri 
 
 
LIITTEET: 
 
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 
 
   

 
 

 


