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Aika: Torstai 30.3.2017 klo 9.30 – 12.05 

Paikka: Härmän kuntokeskus 

Osallistujat: 

 

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

Ilkka Luoma  Muutosjohtaja, K-P maakuntauudistus, toimi-

tusjohtaja, Soite  

ilkka.luoma@soite.fi  

Petri Jylhä Projektivastaava, K-P Maakuntauudistus  petri.jylha@kase.fi 

Heli Seppelvirta Muutosjohtaja, E-P maakuntauudistus heli.seppelvirta@etela-pohjanmaa.fi 

Harri Jokiranta Projektinjohtaja, E-P soteuudistus Harri.Jokiranta@seinajoki.fi 

Johanna Sorvettula Konsernimuutosjohtaja, E-P maakuntauudistus johanna.sorvettula@etela-pohjanmaa.fi 

   

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

Ilkka puheenjohtajana, Petri sihteerinä 

 

3. EP maakuntauudistuksen valmistelun etenemisen tilannekatsaus 

 

Heli esitteli ajankohtaisia asioita valmistelussa, esiin tuli mm.:  

- Väliaikaisen SOTE -kuntayhtymän valmistelua ei jatketa, koska sen perustamiselle ei ole kunta-

kentässä riittävää kannatusta 

- SOTE -valinnanvapausosakeyhtiö perustetaan osana maakuntavalmistelua lainsäädännön voi-

maantulon jälkeen 

- Tukipalveluosakeyhtiö perustetaan maakunnan juridisen perustamisen jälkeen 

- Väliaikaishallinto: hallitusmalli ja valmisteluorganisaatio 

- Tietojärjestelmien ja –yhteyksien hankinta työn alla 

- Kasvupalveluyhtiön perustamisessa käytetään siirtymäaika 

- ICT-kokonaisuus työn alla 

- Strategiatyön kokonaisuuden hahmottaminen: maakuntastrategia, SOTE -palvelustrategia, 

valmiussuunnitelma, osallisuussuunnitelma 

- MYL: Maakunnittainen tehtäväjako 

- Elinkeinoyhteistyö kuntien kanssa 

- Rakennerahastolinjaukset 

- Maakunnan läsnäolo kuntakentällä ja toimipisteverkko 

- Uuden maakunnan valmistelijatarve suunnitteilla (viranhaltijat, työntekijät)  
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4. KP maakuntauudistuksen valmistelun etenemisen tilannekatsaus 

 

Ilkka Luoma esitteli valmistelutilanteen, esille tuli ja keskusteltiin mm.: 

- Soite:n syntymisen myötä on saatu hyvät edellytykset laajemmalle maakuntavalmistelulle 

- Perusperiaatteena valmistelussa hyvin konkreettinen maakunnan tehtäväalojen ja toiminta-

mallin (organisoituminen) kuvaus 

- Tällä hetkellä valmistelussa mm.:  

1. Konsernirakenteen kuvaus ja vastuuhenkilöiden sitouttaminen valmisteluun (toimialu-

eiden muutosjohtajien hakeminen ja nimeäminen) 

1. ovat tässä vaiheessa nykyisten organisaatioiden työntekijöinä 

2. syksyllä väliaikaishallintovaiheessa lainsäädännön hyväksymisen jälkeen uudel-

le maakunnalle siirtyy virkasuhteisia kokoaikaisia työntekijöitä 

2. Lähtökohtatarkastelu organisaatioiden toiminnasta, rahoituksesta, htv-määristä ym. 

nykytilakuvausten kautta 

3. Tukipalveluiden yhtiöittäminen (yhtiöittämiseen liittyy suuria ongelmia Sote Oy:n kil-

pailukyvyn kannalta) 

4. Järjestäjä-tuottaja –organisointimahdollisuuksien mukaan tällä hetkellä 3 skenaario-

vaihtoehtoa maakunnan organisaatiokaaviolle 

5. Väliaikaishallinnon muodostaminen poliittisen ohjausryhmän hyväksyntää vaille valmis 

1. Päätöksenteko: Vate + poliittinen seurantaryhmä  

2. Valmistelu: muutosjohtaja, toimialakohtaiset muutosjohtajat 

6. Asiantuntijapalveluita hyödynnetään sote -palvelustrategian ja maakuntastrategia 

valmisteluissa 

 

Keskusteltiin mm. kehittämisyksikön tehtävistä ja kokonaisuuden hallinnasta kehittämisen / kehittymi-

sen näkökulmista, TKI- toiminnan organisoitumisesta ja toimintamalleista. 

 

5. KP ja EP välinen yhteistyö ja yhdyspinta - työnjaon, resurssien jaon ja yhteistyömuotojen kehittämi-

sen valmistelun organisointi eri maakuntapalveluiden osa-alueilla 

 

Käytiin läpi yleisellä tasolla rajapintoja ja yhteistyöalueita seuraavissa kokonaisuuksissa ja todettiin yh-

teistyötarpeita seuraavasti: 

- Aluekehitys- ja kasvupalvelut – jonkin verran liittymäpintoja nykyisessä maakuntien välisessä 

aluekehitystyössä, ei suoranaisia tehtäväsiirtoja tmv. 

- Ympäristö, liikenne ja luonnonvarat – merkittävä määrä yhteisiä rajapintoja ja tehtäväkokonai-

suuksia, joista suuri osa koskettaa kolmea maakuntaa yhteisesti 

- Maaseutuhallinto- ja lomituspalvelut – muutamia yhteisiä rajapintoja ja yhteistyömahdolli-

suuksia 

- Turvallisuus, varautuminen ja pelastustoimi - ei rajapintaa 

- Sosiaali- ja terveydenhuolto - ei rajapintaa 

- Ympäristöterveydenhuolto - ei rajapintaa 

- Muut maakunnan tehtäväalaan kuuluvat palvelut – ei käsitelty 
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Todettiin, että perusperiaatteet yhteistyössä ovat samat kuin ÖP:n kanssa.  

- Periaate maakuntien välisessä resurssien jaossa: resurssi siihen maakuntaan, jonka alueelle 

työpanoksesta enemmistö nyt kohdistuu (valtakunnan yleissääntö ja sen perusteella toimi-

taan) 

- Jokainen maakunta tekee lakisäätöiset tehtävät pääasiassa itse, mutta jos ei voi hoitaa tehtä-

viä yksin, tekee yhteistyötä muiden maakuntien kanssa 

- Jokaisella maakunnalla lähtökohtaisesti yleiskatteinen rahoitus ja kaikki tehtävät 

- Lainsäädännössä annettuihin erillistehtäviin voi tulla maakunnalle lisäerillisrahoitusta 

- Maakuntien yhteistyön sopimushierarkia (laki/asetus, puitesopimus, palvelusopimus) 

- On ajankohtaista keskustella resurssien jakamisesta ja ylimaakunnallisesta yhteistyöstä 

- Ensimmäiseksi tehtävien hoitamista yhteistyössä tulee tarkastella sektoreittain  

 

 

6. Jatkotyöskentelyn organisointi ja tavoiteaikataulusta sopiminen 

 

Käynnistetään työskentely alatyöryhmissä toimialoittain: 

- Sote, yth ja pelastus eivät tarvitse omaa alatyöryhmäänsä 

- Aluekehitys- ja kasvupalvelut, kulttuuri ja kv. 

o maakuntajohtajat Jukka Ylikarjula, Asko Peltola ja Kaj Suomela 

- Ympäristö, liikenne ja luonnonvarat / Alueiden käytön palvelut 

o yhteistyöstä keskustellaan jo toiminnassa olevissa maakuntien yhteisissä alatyöryh-

missä kolmen maakunnan välisinä, joka toimii organisoitumisen pohjana 

o Maakuntien välisenä MYL/MLL valmisteluryhmien puheenjohtajisto: Aulis Rantala ja 

Janna Räisänen (K-P), Ann Holm ja Anders Östergård (ÖB), Antti Saartenoja ja Liisa 

Maria Rautio (E-P). 

o Nimetään lisäjäseneksi Anders Östergård 

o Janna Räisänen toimii koollekutsujana 

- Maaseutuhallinto- ja lomituspalvelut 

o Olemassa oleva Maaseutupalveluiden yhteistyöryhmä K-P, E-P ja ÖP 

o Yhteistyöryhmän jäsenet: Väisänen Harri (ELY), Wacklin Sirkku (ELY), Petri Jylhä, Rin-

tapukka Ritva (ELY), Lahnalampi Janne (Kauhava), Hermans Harriet (ELY), Nyberg 

Matti (AVI), Jokela Pekka (AVI), Sundin Pauliina (ELY), Häggvik Ulf-Erik (ELY) 

 

- Aikataulu työryhmille: 

o Ehdotukset työn ja resurssien jaosta pyritään tekemään Alueiden käytön palvelujen 

osalta 13.4. mennessä (Jannan ehdotus). Muutoin aikatauluna on huhtikuun loppuun 

mennessä. 

o Esitykset käsitellään maakuntien seuraavassa tapaamisessa 

 
 

7. Muut asiat 
 

- Sote-järjestämisen käsikirjan laatiminen käynnistetään STM:n asettaman työryhmän toimesta, Ilk-

ka on työryhmän jäsenenä. Ns. kirjoitusvastuuta asetetaan kentän toimijoille. 

- Maakuntien tts-simulointi käynnistetty 
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- Huhtikuun aikana ratkaistaan valtion taholta keskeisiä kysymyksiä 

- Maakuntien tehtävistä ja yhteistyöstä on tulossa oma lakinsa lausunnolle huhtikuulla (Laki maa-

kuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenor-

ganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta) 

- K-P:n valmisteluaineisto löytyy www.kp2019.fi- sivustolta 

- Heli lähettää EP:n valmisteluaineistoa sähköpostilla 

 
 

8. Seuraava kokous 
 

- Kolmen maakunnan (KP, ÖP ja EP) yhteinen tapaaminen 11.5. klo 9.30 Seinäjoella Helin kutsuma-
na. 

 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 12.05 
 
 
Muistion laati 
Petri Jylhä 

http://www.kp2019.fi-/

