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Kaj Suomela Pohjanmaa  
Varpu Rajaniemi Pohjanmaa 
Göran Honga Pohjanmaa 
Jukka Kentala Pohjanmaa 
Jukka Yli-Karjula Keski-Pohjanmaa 
Ilkka Luoma Keski-Pohjanmaa 
Petri Jylhä Keski-Pohjanmaa 
Asko Peltola Etelä-Pohjanmaa 
Johanna Sorvettula Etelä-Pohjanmaa 
Harri Jokiranta  Etelä-Pohjanmaa 
Heli Seppelvirta Etelä-Pohjanmaa 
 
 

 
 
 ASIALISTA: 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtajana toimi Harri Jokiranta. Sihteerinä Heli Seppelvirta. 
 

2. Maakuntien ajankohtainen valmistelutilanne 
 

Pohjanmaan valmistelutilanne:  
- Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on asetettu ja se kokoontuu ensimmäisen kerran 

12.5.2017 
- VATE on luonteeltaan päättävä ja työskentelevä, yhteisiä tiloja etsitään Palosaarelta 
- Vaasan kaupunki, Pohjanmaan liitto ja shp perustavat tahe yhtiön, tukipalveluyhtiötä 

valmistellaan myös 
- Pilottien osalta todettiin, että peruskuntien pitää tehdä pilotista päätös. Periaatepäätös on 

syntynyt siitä, että Pohjanmaalla hakemusta lähdetään valmistelemaan 
 

Keski-Pohjanmaan valmistelutilanne: 
- VATE on asetettu, VATEn järjestäytymiskokous 12.5.2017 

- Konsernirakenteen kuvaaminen on hyvin pitkällä ja sitä on piirretty myös alemmalle tasolle 
- Toimialueiden muutosjohtajat on valittu ja seuraavassa aallossa haetaan vastuuvalmistelijoita 
- Väliaikaishallinnon valmistelun yhteistilat on hankittu 



 

23.8.2017 

 

- Keskustelua käydään, mitä jatkossa siirtyvissä organisaatioissa (esim. liitossa, SOITEssa) 
tehdään ja miten näiden organisaatioiden rakennetta tiivistetään 

- Pilottiin lähtemisestä päättää SOITE 
o Odotetaan yksityiskohtia, todennäköisesti sotekeskuksen osalta lähdössä pilottiin 

 
Etelä-Pohjanmaan valmistelutilanne: 

- Maakuntahallitus asettanee VATEn 22.5.2017 
- Samanaikaisesti haetaan laajempaa näkemystä kokonaisuudesta. Rekrytoinnissa ovat 

valmistelujohtajan + 13 vastuuvalmistelijan tehtävät 
- Yhteisiä tiloja valmistelulle kartoitetaan 
- Maakunnan toimipaikkarakennekeskustelu on käynnissä 

 
Keskustelussa nousi esille seuraavia huomioita: 

- Kannattaako lähteä liikkeelle laajalla vai rajatulla sotekeskuksella? 
o Lopullisiin päätöksiin vaikuttavat, millaiset tarkennetut kriteerit tuleva olemaan 
o Tämän pohdinnan tiimoilta toivotaan erikseen palaveria eri maakuntien sote-

valmistelijoiden kesken. 
- Maakunnissa on saneeraustarve heti maakunnan käynnistäessä toimintansa  

o Parhaillaan NHG laskee, mitä SOITEssa pitää vielä tehdä talouden tehostamisen osalta   
 

 
3. Keskustelu maakuntien yhteisesti tuotettavista palveluista, ml. tukipalvelut 

 
Käytiin monipuolinen keskustelu tukipalvelujen valmistelutilanteesta kussakin maakunnassa. 
Todettiin, että tässä vaiheessa maakunnat tulevat todennäköisesti perustamaan omat 
tukipalveluyhtiönsä, mutta jatkossa näiden fuusiot voivat olla mahdollisia.  
 
Käytiin keskustelua myös TAHE -yhtiöiden valmistelutilanteesta. Pääsääntöisesti maakunnat 
harkitsevat perustavansa nämä itse, mutta keskustelussa todettiin, että aivan hyvin TAHEn osalta 
alue voisi olla laajempikin. 
 
Pohdittiin laajasti järjestelmähankintoja ja valtakunnallisten ICT järjestelmien tulevaisuutta. 
UNAa ollaan mallintamassa kansallisesti eteenpäin, mutta työ vie aikaa ja tässä vaiheessa 
maakunnat rakentavat omia ICT -ratkaisujaan.  
 

 
4. Alueiden käyttö, luonnonvarat, liikenne -palvelujen tuotanto uusissa maakunnissa  

 
Liisa-Maria Rautio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi erilaisista vaihtoehdoista tuottaa 
alueidenkäyttö-, luonnonsuojelu- ja vesitehtäviä vuoden 2019 jälkeen Etelä-Pohjanmaalla, Keski-
Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. (liite) 
 
Maakuntien evästyskeskustelussa nousi esiin seuraavia huomioita: 
- Tehtävät osoitetaan lain mukaan maakunnille ja se on kaiken valmistelun lähtökohta  
- Tämän lisäksi tapauskohtaisesti tarkastellaan yhteistyötä asioissa, jotka on lainsäädännöllä 

tehtävä yhteistyössä tai maakunnat eivät muutoin selviä tehtävistä yksin  
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- Resurssitarkastelussa toivotaan tarkastelua ja synergiaa uusista tulokulmista ja työnkuvien 
laajentamisesta  

- Jatkovalmistelulle esitetyistä malleista parhaimpana pidettiin mallia 1 ja poikkeamien osalta 
mallia 2 C  

- Todettiin, että olennaista on vaikuttaa siihen, että ns. perälautalakeja ei tulisi. Maakuntien 
pitää pystyä sopimaan yhteisesti asioista, jotka on lailla tehtävä yhteistyössä (ettei esim. 
laissa määriteltäisi vastuumaakuntia ja ennalta yhteistyöalueita). 

  
 

5. Uuden maakunnan konsernirakenne ja sopimusohjaus 
 

Johanna Sorvettula esitteli Etelä-Pohjanmaan alustavaa hahmotusta konsernirakenteesta. (liite) 
 
 

6. Valtakunnallinen valmistelutilanne  
 

Jukka Ylikarjula kertoi, että 23.5.2017 lisäbudjetissa osoitettaneen lisärahoitusta valmistelulle. 
Ylikarjula totesi, että tällä hetkellä on peräänkatsottava, ettei erityislaeilla rajata maakuntien 
itsehallintoa. 
 

 
7. Muut asiat 
 
Seuraava yhteiskokous pidetään Seinäjoella ke 14.6.2017 klo 13.00. Tämä korvaa YTA-alueiden 
johtoryhmäkokouksen, mikäli maakuntajohtajat näin päättävät. 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57. 
 
Muistion kirjasi 
 
Heli Seppelvirta 

 
 


