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Aika:   Perjantai 7.10.2016 klo 9:00 – 11:40 

 

Paikka:  Soiten hallinnon auditorio, Mariankatu 16-20 Kokkola 

 

Osallistujat:  Keski-Pohjanmaan liitto/ puheenjohtajisto: 

  Janne Jukkola 

  Kauko Ojala  

Anneli Kentala 

Esa Kant 

  Erkki Mustasaari 

 Seppo Tastula 

Pekka Puolimatka 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten 

puheenjohtajisto: 

Antti Hietaniemi 

Pekka Nurmi 

Roy Sabel 

 

Keski-Pohjanmaan liitto/ maakuntahallitus: 

Sakari Typpö 

Arto Pihlajamaa 

Kajsa Kouvo 

Ulla-Riitta Harju 

 

Kuntien nimeämät edustajat ja kunnanjohtajat: 

Raimo Hentelä, Kokkolan kaupunki 

Jukka Torppa, Vetelin kunta 

Marja Hylkilä, Toholammin kunta 

Silja Mikkola, Kannuksen kaupunki 

Mari-Liisa Haka, Lestijärven kunta 

Arto Alpia, Kaustisen kunta 

Jouni Koskinen, Kaustisen kunta 

Terttu Korte Kannuksen kaupunki 

Jyrki Halonen, Reisjärven kunta 

Sarita Kirvesmäki, Perhon kunta 

Lauri Laajala, Perhon kunta 

Timo Mämmi, Kokkolan kaupunki 

Jukka Hillukkala, Toholammin kunta 

Malin Bränkärr, Kruunupyyn kunta 

Jari Penttilä, Halsuan kunta 

 

Vihreät r.p. edustaja 

Terho Taarna (varajäsen) 

 

 AVIn edustaja: 
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 Muutosjohtajat: 

Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto 

Ilkka Luoma, Soite 

 

Projektiryhmän jäsenet: 

Suvi Melender-Lågland, Soite 

Tiina Harjunpää, Keski-Pohjanmaan liitto 

Kaj Kaski, Pohjanmaan ELY-keskus 

Aulis Rantala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Helvi Riihimäki, Pohjanmaan TE-toimisto 

Jaakko Pukkinen, Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos 

Andreas Smeds, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto 

Jaana Ingalsuo, Maaseutuhallinto Kokkola (Jukka Hautamäen varajäsen) 

 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Janne Jukkola avaa kokouksen. Nimetään Tiina Harjunpää 

kokouksen sihteeriksi. Varsinainen sihteeri on kokouksissa Petri Jylhä ja Tiina Harjunpää jatkossa 

varalla. 

 

Ohjausryhmän kokouksen jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, lehdistötiedote on muistion liitteenä 

(liite1). Esivalmistelun työryhmien kokousmuistioihin, sekä muuhun materiaaliin voi tutustua 

osoitteessa: http://www.keski-pohjanmaa.fi/edunvalvonta-ja-yhteistyo/maakuntauudistus 

 

 

2. Kokouksen osallistujien toteaminen 

 

Ohjausryhmän jäsenten nimeämispyyntökirje on lähetetty 6.9.2016. Työvaliokunnan valmistelevassa 

kokouksessa 23.9.2016 käsiteltiin nimeämisiä toimielimiin ja valmisteluryhmiin. Kunnilta on Kokkolaa 

lukuun ottamatta saatu 30.9.2016 mennessä nimitykset.  Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula esittelee 

nimeämiset ja todetaan läsnäolijat.  

 

 

3. Keski-Pohjanmaan esivalmisteluvaiheen toimintamalliehdotuksen esittely 

 

Keski-Pohjanmaan esivalmisteluvaiheen organisaatio, ryhmien jäsenyydet, työprosessi ja 

yhteisöilme: Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja Soiten toimitusjohtaja Ilkka Luoma esittelevät 

valmistelutilanteen Keski-Pohjanmaan osalta huomioiden kansallinen valmistelutilanne. Tällä 

hetkellä maakunta- ja sote-uudistuksen lakikokonaisuus on lausunnolla maakunnissa. 

 

Jukka Ylikarjula esittelee valmistelun tilannetta, esitys on kokouksen muistion liitteenä (liite2).  Isoja 

asioita tällä hetkellä meneillään kansallisella tasolla, alueellisiin valmisteluryhmiin tarvitaan 

maakunnista kaikki tekemään yhteistyötä, ja kansallisen valmistelun tilanne tulee huomioida hyvin. 

Yhteistyö myös kansallisella tasolla on tärkeää, että maakunnista lähtee yhteinen ja vahva ääni esille.   
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Yleisenä ilmeenä Soiten ilmeestä muunneltu työilme joka on esivalmisteluvaiheen ajan käytössä. 

Esitteillä esivalmisteluvaiheen ryhmät ja valmistelumalli jonka mukaisesti työtä tehdään. 

Esivalmisteluvaiheen yhteistoimintaelin on hyvä idea ja tuodaan Keski-Pohjanmaan malliin mukaan, 

jolloin henkilöstönäkökulma saadaan hyvin huomioitua. Sote -rakennetta sovelletaan myös 

maakuntapalveluiden rakentamisessa (tilaaja-tuottaja-malli).  Muutosprosessia on valmisteltu, 

miten 25 tehtävää vastuutetaan työryhmille. Työryhmät täydentyvät edelleen. Kuntafoorumi voisi 

toteuttaa kuntien rajapintaa. 

 

 

Aikatauluja: 

- Kuntafoorumin kokous on siirretty pidettäväksi 9.11.2016 klo 18.00 alkaen.  

- Seuraavan ohjausryhmän (4.11.) kokouksen aikataulu vielä jatkoselvittelyyn, jotta saadaan 

aikataulut sopimaan 

- Maakuntauudistuksen nettisivut wwww.kp2019.fi tullaan valmistelemaan marraskuun aikana.  

 

Kommentteja:  

- Maaseutuhallintoon tarhauksen puoli mukaan, täydennetään maaseutupuoli viimeisten tietojen 

perusteella.  Esivalmisteluaineistoon lisätään viimeisimmät päivitykset ja lähetetään muistion 

mukana.  

- maaseudun Ympäristöterveydenhuollon huomioiminen  

 

Ilkka Luoma esittelee Soiten osalta esivalmistelun vaiheita, tilannekatsaus on muistion liitteenä 

(liite3).  Maakunnallisesta sote -kuntayhtymästä vain 4 asiaa muuttuu maakuntauudistuksen myötä: 

valinnanvapausmalli, Sote -palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun eriyttäminen, ensihoidon 

asema sekä maakuntajako.  Keskusteltiin pelastustoimen roolista tulevaisuudessa maakunnissa.  

Kokouksessa käytiin läpi esivalmisteluvaiheen työryhmien kokoonpanoja. Työryhmien kokoonpanoja 

päivitetään tarpeen mukaisesti. 

 

Kommentteja:  

- Kruunupyyssä on oma Sote -ryhmä, joka miettii Sotea ja maakuntauudistusta, jossa yhteisenä 

näkemyksenä on kuulua jatkossa Pohjanmaan maakuntaan mutta tavoitteena on tehdä 

yhteistyötä Keski-Pohjanmaan kanssa. Maakuntauudistuksen ja Sote-uudistuksen valmistelussa 

on oltu avoimina yhteistyölle yli maakuntarajojen alusta saakka. Asioiden edelleen edistämiseksi 

tulisi järjestää yhteinen palaveri kaikkien osapuolien osalta 

- Työvaliokunnan kokouksessa on keskusteltu perusteellisesti vastuunjaosta. Ydin on se, että 

muutosjohtajien vastuut on selkeytettävä yksiselitteiseksi.  

 

Päätösesitys: esitetään ohjausryhmän hyväksyttäväksi 

1) esivalmisteluvaiheen organisaatio 

2) esivalmisteluvaiheen työryhmien jäsenyydet 

3) esivalmisteluvaiheen työprosessin sekä 

4) esivalmisteluvaiheen yhteisöilmeen 

 

Päätös: hyväksytään esitetyn mukaisesti. 
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4. Toimielinten puheenjohtajien valinta 

- ohjausryhmälle puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa 

- työvaliokunnalle puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa 

- yhteistyöryhmälle puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa 

 

Päätösesitys: esitetään 

1) ohjausryhmän puheenjohtajaksi Janne Jukkola  Ja kaksi varapuheenjohtajaa: 1. vpj. Antti 

Hietaniemi ja 2. vpj Erkki Mustasaari 

2) työvaliokunnan puheenjohtajaksi Kauko Ojala  ja kaksi varapuheenjohtajaa: 1. Vpj Esa Kant ja 

2.vpj. soiten edustaja Veikko Laitila 

3) yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Anneli Kentala ja kaksi varapuheenjohtajaa: 1. Vpj. Pekka 

Puolimatka ja 2.vpj Sakari Typpö 

 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

 

5. Muutosjohtajien ja projektivastaavan nimeäminen esivalmistelun ajaksi 30.6.2017 saakka 

- Maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi maakuntajohtaja Jukka ylikarjula 

- Sote –uudistuksen muutosjohtajaksi Soiten toimitusjohtaja Ilkka Luoma 

- Maakuntauudistuksen projektivastaavana muutosjohtajan tukena kehittämisjohtaja Petri Jylhä 

sekä kansliapäällikkö Timo Mämmi 

 

Päätösesitys: esitetään 

1) Maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula 

2) Sote –uudistuksen muutosjohtajaksi Soiten toimitusjohtaja Ilkka Luoma 

3) Maakuntauudistuksen projektivastaaviksi kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja Timo Mämmi 

 

Päätös: hyväksytään esityksen mukaisesti. Muutosjohtajat vastaavat esivalmisteluvaiheen 

eteenpäin viemisestä. 

 

 

 

6. Esivalmisteluvaiheen jatkoprosessin ja aikataulutuksen esittely 

 

Jukka Ylikarjula ja Ilkka Luoma esittelivät esivalmisteluvaiheen jatkoprosessia ja aikataulutusta. 

Esitys on muistion liitteenä (liite2).    

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 

1) esivalmistelun jatkoprosessi ja aikataulu esityksen mukaisesti. 

 

Päätös: merkitään tiedoksi. 
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7. Katsaus lakiluonnoksista annettavaan lausuntoon ja neuvottelulinjaukset 

 

Ilkka Luoma alusti aihetta, esitys on muistion liitteenä (liite 4). Lakiluonnoksen kommentit ovat 

lähteneet Sote -kuntiin kunnanjohtajille nähtäväksi, maakunnat yhteistyössä linjaavat myös yhteistä 

näkökulmaa. Maanantaina 10.10.2016 lähtee lakiluonnos nähtäväksi kunnille, täydennettynä 

maakunnan näkökulmat lakiluonnokseen. 

 

Keskeisenä viestinä Sote-lain osalta: 

- 18 maakunnan ratkaisu on riittävän kattava sote-palveluiden tuottamiselle 

- järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen lisää byrokratiaa 

- lakipaketin arviointia vaikeuttaa sen puutteellisuus 

- valinnanvapaus-malli ja palveluiden monituottajuus vaarantaa sote-integraation ja 

tavoitteen ehjistä, asiakas- ja potilaslähtöisistä hoito- ja palveluketjuista 

- valinnanvapaus-malli ei välttämättä toimi kaikkialla 

- valinnanvapaus lisännee palvelutarjontaa 

- Voimaanpanolain 42§ mukaista laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden 

yhtiöittämisvelvollisuuden siirtymäaikaa olisi hyvä harkita pidennettäväksi ja 

valinnanvapausmallin valmisteluaikataulua olisi tarkoituksenmukaista väljentää 

- Vaarana on, että osana järjestelmän kokonaisuudistusta perusteellista 

valinnanvapausmallin valmistelua, vaikutusarviointia sekä laatumittareita ei ehditä 

valmistella 

- Entä jos palvelulaitoksen alainen tytäryhtiö ei saa käyttää valtakunnallisten 4 

palvelukeskuksen palveluita => onko maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiö täten 

heikommassa asemassa valtakunnallisiin yrityksiin ja yhteisöihin verrattuna 

kilpailutilanteessa? 

- Joutuuko maakunnan palvelulaitoksen alainen tytäryhtiö hankkimaan omat potilas- ja 

asiakastietojärjestelmänsä ? 

- Miten taataan tiedon liikkuminen monituottajamallissa eri tuotanto-organisaatioiden 

välillä? 

 

Maakuntalakipaketin valmistelussa esille nousevia haasteita: 

o valinnanvapaus 

o Kuntien mahdollisuus selvitä tulevista tehtävistään 

o Maakunnallinen itsehallinto – valtion ohjausjärjestelmä 

o Pakko-organisoinnit, palvelulaitoksen pakollisuus vai ei? valtakunnalliset 

palvelukeskukset 

o Maakuntien ja kuntien mahdollisuus sopia tehtävistä 

o Maakuntien tehtävät 

o Kielelliset oikeudet eivät ole riittävän selkeät 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi katsaus lakiluonnoksista annettavaan lausuntoon sekä 

neuvottelulinjaukset. 

 

Päätös: merkitään tiedoksi. 
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8. Ohjausryhmän seuraava kokous 

 

Esitetään seuraava kokous pidettäväksi ennen 9.11.2016 jätettäviä lakilausuntoja.  

 

Päätösesitys: Ehdotus seuraavaksi ohjausryhmän kokoukseksi  

perjantai 4.11.2016 klo 9:00, paikkana Soiten auditorio 

 

Päätös: hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

9. Mahdolliset muut asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

 

10. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40 


