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Aika: Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 – 11.25 
Paikka: Videoneuvottelu 
Osallistujat: 
 

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

Ilkka Luoma  K-P muutosjohtaja, toimitusjohtaja, Soite  ilkka.luoma@soite.fi  

Petri Jylhä K-P Maakuntauudistuksen projektivastaava petri.jylha@kase.fi 

Varpu Rajaniemi Muutosjohtaja Pohjanmaan liitto,  Varpu.Rajaniemi@obotnia.fi 

Göran Honga Johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri  goran.honga@vshp.fi 

Jukka Kentala Toimialajohtaja, Vaasan kaupunki jukka.kentala@vaasa.fi 

Kaj Suomela Maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto Kaj.Suomela@obotnia.fi 

   

 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen 
 

Avattiin klo 9.00 
 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 
Valittiin Ilkka Luoma puheenjohtajaksi ja Petri Jylhä sihteeriksi 
 

3. ÖP maakuntauudistuksen valmistelun etenemisen tilannekatsaus 
 
Suomela:  
- Väliaikaishallinto on muodostumassa ja sen kokoonpano olisi lähellä ns. perälautamallia. Parhaillaan 
laaditaan kuvauksia väliaikaishallinnon jäsenten tehtäväalueista. Jäsenet ovat pääasiassa osa-aikaisia, 
rooleiltaan sekä työskenteleviä että päättäviä henkilöitä. Väliaikaishallinnon koostumus on tarkoitus 
käsitellä huhtikuussa maakuntahallituksessa.  
- Väliaikaishallinnon resurssointi on auki; jollei muuta rahoitusta ole, niin tulee toimimaan kuntien ra-
hoittamana. Väliaikaishallinnon lisäksi muodostetaan tukiryhmä, jossa ovat mukana kaikkien kuntien 
edustajat. 
Rajaniemi: 
- Työryhmien väliraportit ovat valmistuneet, ja niistä tehdyt pp-esitykset juuri käyty läpi työvaliokun-
nassa. Aliresurssointi valmistelussa huolettaa; kaikkea ei ehditä tekemään esivalmistelun aikana. Val-
takunnallisia ohjeistuksia ja työkaluja, esim. työkartta ja työjärjestys, tarvittaisiin. 
- Tavoitteena on, että maakunnan toimintamallit tullaan käsittelemään ja hyväksymään poliittisessa 
ohjausryhmässä 22.5. 
Honga: 
- Substanssityöryhmiä yhteensä 18 kpl; 7 + 11 sote-ryhmää. Työryhmät eivät käsittele henkilöstöasioi-
ta, sillä erillinen henkilöstöryhmä käsittelee sekä sote- että maku-henkilöstön asiat. 
- Ryhmien työskentelyssä ei jäykkiä neuvottelumenettelyitä, koska valmistelussa on kiire 
- Työryhmiltä odotetaan rakenne-esitykset huhtikuun loppuun mennessä; palveluverkko, henkilöstö, 
infra 
- Valinnanvapaus on hankala kysymys 
- Luottavainen mieli, mutta rahoitus ja resurssit ovat riittämättömät – on voimakkaasti tuotava esiin 
valtionhallinnon taholle 

- Ylikarjulan kommentti: maakuntien rahoitushuoli on otettu vakavasti. Viestiä asiasta on viety ja 
keskustelua käyty. Tälle vuodelle 9 milj. väliaikaishallinnoille ja vuonna 2018 tavoitellaan n. 20 
milj. valtakunnallista rahoitusta 
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4. KP maakuntauudistuksen valmistelun etenemisen tilannekatsaus 

 
Luoma: 
- Sote:n olemassa oleva integroitu organisoituminen (Soite) antaa paremmat valmiudet valmisteluun, 
jonka vuoksi valmistelua on voitu vauhdittaa 
- Käytiin läpi lyhyesti valmistelurakenne, maakuntaan siirtyvät organisaatiot  / maakunnan kokoonpa-
non hahmotelma ja arvioita siirtyvistä resursseista 
- Maakuntalaista, sote-järjestämislaista ja erityisesti valinnanvapauslaista lähtevä liikelaitos – ja yhtiöit-
tämisrakenne tuottaa monimutkaisen ja erittäin haastavan kokonaisuuden, joka ei ole tarkoituksen-
mukainen ja kilpailukykyinen – tässä kohdin tarvitaan yhteistä vaikuttamista valinnanvapausmalliin 
- Valmistelua hämmentää palvelujen järjestämisen ja tuottamisen organisoinnin epäselvyys, esim. mit-
kä palvelut tulee tuottaa liikelaitoksessa, ja myös ristiriitainen informaatio  eri tahoilta  
- Aikatauluja: maalis- huhtikuussa organisaatiomallin hyväksyminen, huhtikuussa toimialueiden valmis-
telijoiden mandaatit hakuun ja touko-kesäkuussa palvelualueiden väliaikaiset muutosjohtajat hakuun 
- Väliaikaishallinnon kokoonpano rakentuu Keski-Pohjanmaalla maakuntaorganisaation hahmotelman 
perustalle ja suuremmille toimialueita yhdistäville kokonaisuuksille. Muutosjohtajat vastaavat toimi-
alueiden muutoksen tekemisestä ja väliaikaishallinto on päätöksentekoelin. 
 
Käytiin keskustelua maakuntavirasto-vaihtoehtojen 1 ja 2 perustalta ja väliaikaishallinnosta: 
- Pohjanmaalla YTH ja lomitus kokonaisuudessaan maakuntavirastossa. Lisäksi YTH on maaseutupalve-
luiden yhteydessä. 
- Pohjanmaalla tavoite on enemmän KP organisaatiomalli vaihtoehto 2:n suuntainen 
- Todettiin, että on tärkeää hahmottaa lainsäädännön keskeneräisyydestä huolimatta organisaatiora-
kenteita, suunnitella väliaikaishallinnon toimintaa ja valmistautua esim. talouden suunnitteluun. 
- Pohjanmaan erilaisesta sote-organisoitumisen tilanteesta johtuen Pohjanmaan väliaikaishallinnon 
kokoonpano tulee olemaan erilainen kuin Keski-Pohjanmaalla. Käytännössä Pohjanmaan osalta sote:n 
osuus on suurempi. 
 
 

5. KP ja ÖP välinen yhteistyö ja yhdyspinta - työnjaon, resurssien jaon ja yhteistyömuotojen kehittämi-
sen valmistelun organisointi eri maakuntapalveluiden osa-alueilla 
 
- Lähtökohtana valmistelussa on, että Kruunupyyn kunta kuuluu Pohjanmaan maakuntaan 

- Kruunupyyn kunnan erityiskysymyksiin vastataan yhdessä  
- Soite:n Kruunupyyn henkilöstö voi osallistua Pohjanmaan maakunnan valmisteluun 

- Käsitellään asioita kokonaisuuksina ja solmitaan sopimuksia yleispätevinä kaikkia kuntia koskien eikä 
kuntakohtaisia erillissopimuksia (vrt. Kruunupyy) 
- Erilliskysymyksiin rajapinnoista vastataan yhdessä 
- Perusperiaate maakuntien välisessä resurssien jaossa: resurssi siihen maakuntaan, jonka alueelle 
työpanoksesta enemmistö nyt kohdistuu 
 - tämä on valtakunnan yleissääntö ja sen perusteella toimitaan 
- Jokainen maakunta tekee lakisäätöiset tehtävät pääasiassa itse, mutta jos ei voi hoitaa tehtäviä yksin, 
tekee yhteistyötä muiden maakuntien kanssa 

- Jokaisella maakunnalla lähtökohtaisesti yleiskatteinen rahoitus ja kaikki tehtävät 
- Lainsäädännössä annettuihin erillistehtäviin voi tulla maakunnalle lisäerillisrahoitusta 

- Maakuntien yhteistyömenetelmistä: 
- Puitesopimukset ja detaljitason palvelusopimukset 

- On ajankohtaista keskustella resurssien jakamisesta ja ylimaakunnallisesta yhteistyöstä 
- Pohjanmaalla ei olla tehty vielä yksityiskohtaista htv-analyysiä 
- Ensimmäiseksi tehtävien hoitamista yhteistyössä tulee tarkastella sektoreittain 
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6. Jatkotyöskentelyn organisointi ja tavoiteaikataulusta sopiminen 

 
- Maakuntien välinen ohjausryhmä (ko. kokouksen osallistujat)  koordinoi, ohjeistaa ja seuraa sel-
vityksiä kokonaisuuden koolla pitämiseksi 
 
- Sektorikohtaiset vastuuhenkilöt (kokoonkutsuja alleviivattu): 
 
a. aluekehitys- ja kasvupalvelut 

Jukka Ylikarjula (K-P) ja Kaj Suomela (ÖP) 
 

b. ympäristö, liikenne ja luonnonvarat 
Janna Räisänen (K-P) ja Ann Holm (ÖP) sekä Aulis Rantala (EPOELY) 
- ryhmään lisätään E-P:n edustaja 
 

c. maaseutuhallinto- ja lomituspalvelut 
Sirkku Wacklin (K-P) ja Harriet Hermans (ÖP) 
 

d. turvallisuus, varautuminen ja pelastustoimi 
Jaakko Pukkinen (K-P) ja Tero Mäki (ÖP) 
 

e. sosiaali- ja terveydenhuolto 
Ilkka Luoma, Jukka Kentala ja Göran Honga 
 

f. ympäristöterveydenhuolto 
Andreas Smeds (K-P) ja Harriet Hermans (ÖP) 
 

g. muut maakunnan tehtäväalaan kuuluvat palvelut 
 

Sektoreille muodostetaan laajempia työryhmiä tarpeen mukaan. 
 

- Aikataulu 
- Lähtötilanneselvitys em. ryhmiltä 13.4. mennessä 
- Ohjausryhmä käsittelee selvitystilannetta 20.4. klo 9 videokokouksessaan 
- Huhtikuun loppuun mennessä esitys tehtävien hoidosta 

 
K-P ja EP välinen neuvottelu 30.3. 
Kolmikantaneuvottelut liittojen välillä myöhemmässä vaiheessa 
 
 

7. Muut asiat 
 
- Todettiin Kruunupyyn muistion saapuneen 9.3.2017 ja merkittiin se tiedoksi. 
- Käytiin läpi Ilkka Luoman analyysi uudistuksen (erityisesti valinnanvapauden) vaikutuksista Soite:n or-
ganisoitumiseen ja toimintamalleihin. Todettiin, että integroitu toimintamalli tulee hajautumaan ja 
toiminta pirstaloitumaan, jos valinnanvapaus toteutuu nyt esitetyssä muodossa. Mallissa on monia uh-
kia julkisten sote-toimijoiden tuottamien palveluiden alasajoon ja palveluverkoston harventamiseen. 
- Yhteistyömahdollisuus talouden ja toiminnan simuloinnissa 
- 25.4. ICT ja TaHe videoneuvottelukokous 
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8. Seuraava kokous 
 
20.4.2017 klo 9 (videoneuvotteluna) 
 
 

9. Kokouksen päättäminen klo 11.25 
 
 

Muistion laati 
 
Petri Jylhä 


