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Perjantai 21,.6.2OLg klo 9:00 - 11.15
Soite, auditorio, Mariankatu L6-20, 6720O Kokkola

Nimi

sähköpostiosoite

x

Mari Kerola, puheenjohtaja

Keskusta, Kannus

mari. kerola @ka nnus.fi

x
x

Esa Kant, 1. vpi.

SDP, Kokkola

Reino Herlevi, 2. varapj.

Keskusta, Kokkola

esa.kant@ kokkola.fi
reino.herlevi@ kokkola.fi

J€rh€fitq€+a.l€hEafi+a

Xesl€€+ar+€l*€+a

+ffii

X

Kauko Ojala

Keskusta, Kokkola

ka

Keskust#6ld<€.la

X

{\aa+¡ld¡++iskila
Piia Rautiola

X

OlliJoensuu

Keskusta, Kannus
Keskusta, Kannus

matilda¡raiskila
piia. ra utiola (ogmail.com
olli.ioensuu@hotmail.com

laa+*e+q¿ikiPet¿ii¡i

Xes*+¡sta¡+annrJs

iaante,mati Bet

uko.oia

la

(ôanvia net.fi

fseskust#êust¡ff€n
Antti Mäkelä

ntti.makela

ustinen.fi

Katri Puumala

Keskusta, Kaustinen
f.es*ustart<aus+inen

X

Erkki Lassila

Keskusta, Veteli

erkki. lassila @veteli.fi

x

Jussi Torppa

Keskusta, Veteli

X

llkka Piispanen

Keskusta, Toholampi

iussi.torppa @veteli.fi
ilkka.oiispa nen @toholampi.fi

Mil€+€nt€-+¡illd€
l¡+rja+ia+a
Ju**a-P€**€+u+k*a

Xest<t¡sta+e¡elamei
K€s*ustqles+ij¿inúi

mika;rantani@Êma

iffii

Mari-Liisa Haka

Xcs¡€sta+es++iäfl#i
Keskusta, Lestijärvi

+a+m€+€+l€+¡

Xest€sta#alsua

X

Timo Pärkkä saapui klo L0.50

X

Maarit Hotakainen

X

Sarita Kirvesmäki

X

Antti Hietaniemi
Minerva Rannila

Keskusta,
Keskusta,
Keskusta,
Keskusta,

Xes*usta¡+e+¡e

minerua¡rannila@Þ

g+nma+taaea+aari

S.e+Xe*øla

emma¡ftaaÞasaari@ i

Raimo Hentelä
Tiina lsotalus

SDP, Kokkola

raimo. hentela @kokkola.fi

SDP, Kokkola

X

Mauri Lahti
l¡a+ieSa+m¡

SDP, Kokkola

tiina.isota lus(ô kokkola.fi
mauri. la hti@ kotinet.com

S.e++e**ela

ma+þsa.Lçi€*€l*ol++i

X

Kristiina Teerikangas
Arí Huuki
Ann+ka+¡iq€n€{1
Ulla-Riitta Hariu
¡¡ar¡+i+e+telcaners

SDP, Kokkola

kristiina.teerikangas@gmail.com
a ri. huuki@selrv.fi

X

X

X

x

X

X

a

@ka

ka++iþ{*@rÊma¡l-€€irç

maria+¡ala@l€s+¡ia{q',iji

ka@toholampi.fi
iarme;Fellari@ha

mari-liisa.

ha

Halsua

timo.oa rkka @ha lsua.fi

Halsua

maa rit.hotakainen @ha lsua.fi

Perho

sarita. kirvesmaki@ perho,com

Perho

a

SDP, Kannus

ntti.hieta niemi@ perho.com

Se+l<aüstin€n
SDP, Toholampi
PS¡+austinen
PS, Veteli
PSr*el*ela

mauri¡peltol(anÊas

PS, Kokkola

i

X

Jari Mäkelä

X

Pe.l*a+eppälä
lrene Yli-Kauppila

x

Päivi Pihlajakangas

PS, Kannus

X

lrma Kemppainen

PS, Kokkola

X

Bjarne Kallis

Kokoomus, Kokkola

Maakuntauudistus I Keski-Pohjanrnaan maakur¡ta
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irma.kemppainen @kokkola.fi
bia rne.ka llis@kokkola.fi
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Sakari Typpö

Kokoomus, Kannus

marieãh++l€1Ei€Email€om
saka ri.tvppo@ed u.kannus.fi

ffi

Sa+u+auBBinen

Xe*eemusrt¡etet¡

x

MauriSalo

KD, Kokkola

ma uri.salo @kokkola.fi

x

Jukka Paananen
Pirkko Häli

KD, Kokkola

iukka.paana nen @kokkola.fi
pirkko. ha li @email.com
kallioiaa namaa rit@gmail.com

X

X

X

Jaana Kallio

KD, Kokkola

Afl€€+€{+€r"n€t

l(+-Xel*eta

M¡

Hans Snellman

RKP, Kokkola

ha ns.sne

St€+an+rtìd€1Es€"1

RK4{€kk€+a

MarlenTimenen

nKP+d*da

rnarlen¡timenen@a

€a1çillal#ikm€'r+
Seppo Tastula

n¡<++e*t<ela
Vasemmisto, Kokkola
Vasemmisto, Perho
Vasemmisto, Lestijä rvi

€amilla¡w¡l(man@
seppo.tastula @kokkola.fi
pe rtti. ko rve la @gma i Lcom

Vihreät, Kaustinen
Vihrcät+e*keta

ienna.alaspaa @vihreat.fi

X

Pertti Korvela
Pentti Untinen

X

Jenna Alaspää

X

KD, Kokkola

le¡a+na+ueppala

II

m

an

(ôa nvia

net.fi
¡

pe ntti. u nti ne n@ßCIar|eom

iffi

K-P liiton ja Soite:n puheenjohtaiisto:

Pentti Haimakainen
Antti Mäkelä

@i

€efia-@|anvian€++i

K-P:n maakuntahallituksen pj

a

X

Sari lnnanen

X

Veikko Laitila

Soiten valtuuston pj
Soiten hallituksen pj

veikko.laitila @kokkola.fi

X¿nnu*sen+aupun*i

ffii

Kokkolan kaupunki
Kaustisen kunta

kokkola.fi
arto.alpia @kaustinen.fi
lau¡Jaaia la @ pe rho.co m

X

X
X
X
X

X
X

X

Kunnanjohtajat
Terttu Kerte
Stina Mattila
Arto Alpia
Lauri Laajala
Jukka Hillukkala

Perhon kunta
Toholammin kunta

Eske Ahenen

+estiitin¡en+un+a

Jari Penttilä
Hannu Jyrkkä

Halsuan kunta
Vetelin kunta

Henkilöstön edustajat vo rojiise n et kursi ivi I I a
Merui Visti / Satu SeppelinJuko

ntti. makela @kaustinen.fi
sari.inna nen@ kokkola.fi

stina. m atti

la (ô

iukka. hillukkala @toholam oi.fi

ffi¡
ia ri. pe

nttila (o ha lsua.fi

hann u. ivrkka @veteli.fi

sat u. se p pe I i n-kive la (ô so

ite.fi

Kivelä
X
X
X

X

timo. ra ia niemi@ kokkola.fi
eiia.korkia-a ho@soite.fi

Timo Roianiemi
Eiia Korkia-Aho I TeniKerkisla
Päivi Maunula / EevaAakølø
lrma Weckman

Juko
Koho
KAU

irma.weckman @kokkola.fi

Morl<1<u4oakl<o

KAU

m

Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto

iussi. ra met@keski-poh ianmaa.fi

Koho

/ Super

paivi. ma un ula @soite.fi
a

rkku. ko o kko

@

soite.fi

Muutosjohtaiat ja valmistelijat:
X

Jussi Rämet

X

Jvrki Kaiponen

Maakuntauudistr¡s I Keski-Fohjanrnaan maakunta
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Jussi Salminen

X

Eiia-Liisa Heikkilä

x

Eija Kellokoski-Kari

X

Janna Räisänen
Sirkku Wacklin
Andre€s$lm€d€
Annukka Nikula
iaakko Pukkinen
Helvi Riihimäki

X

x
X
X

X
X
X

Aulis Rantala
Suvi Melender-Lågland
Piia Andersson, sihteeri

pöwir¡n¡a

Ohjausryhmän kokous 412Ot8

Keski-Pohjanmaan
maakunta

Soite
Soite
Soite
Keski-Pohja nmaan

iussi.sa lm inen @soite.fi

eiia-liisa.heikkila @soite.fi
eiia.kellokoski-kari @soite.fi

liitto

ia

nna. ra isa nen@ keski-pohianmaa.fi

Pohjanmaan ELY-keskus

sirkku.wacklin @elv-keskus.fi

*e**eta+t<au,gu+*i
Kokkolan kaupunki
Kokkolan kaupunki
Te-toimisto

Mi

Ely-keskus

aulis. rantala @elv-keskus.fi

Soite
Soite

suvi.melender-lagla nd @soite.fi
piía.a ndersson @soite.fi

a

nn ukka. nikula @ kokkola.fi

iaakko.pukkinen @kokkola.fi

helvi.riihimaki@te-toimisto.fi

Muut kokoukseen kutsutut:
X

X

inna Korkia koski-Västi

Soite

minna.korkia koski-vasti@soite.fi

Mik€+i\Ée+ä

*

Matti Kaivosoia klo 9 - 9.55

Soite

m¡*a*¡vel+@rse¡te+¡
matti.kaivosoia @soite.fi

M

r¡ls¡rerrÄvÄr es¡er:
39. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys:

Puheenjohtaja Mari Kerola avaa kokouksen ja nimetään kokouksen sihteeriksi Piia Andersson

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ään-tenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös:

Hyväkstytiin kokouksen esityslista. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauko Ojala ja Kristiina Teeri ka nga s.

40. Ohjausryhmän kokouksen 1.6.2018 pöytäkirja
Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 1.6.2018 kokouksen pöytäkirja.

Esitys:

Hyväksytäänedellisenkokouksen 1.6.2018pöytäkirja

Päätös:

Hyväksyttiin

41. Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi / Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Valmistelija; ylilääkäri Matti Kaivosoja
Matti Kaivosoja esittelee yhdyspintaraportin.
Yhdysp¡ntaselvitys liitteenä.
Esitys

Merkitään tiedoksi saatu yhdyspintaselvitys.

Maakuntauudistus I Keski-Pohjanmaan maakur¡ta
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Hyväksyttiin

Päätös:

42. Ajankohtaista maakuntavalmistelusta
Valmistelija; m uutosjohtaja
Muutosjohtaja antaa katsauksen ajankohtaisesta tilanteesta keskittyen mm. seuraaviin asiakohtiin

-

ylimaakunnallistenasioidenesittelyjajatkovalmistelu
K-P:n maakunnan valmistelurahoitus kesä-joulukuu 2018
maakunta ja konsernihallinnon valmistelun ajankohtaiset asiat

M u utosjohtajan esitys

oheisaineistona

Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Hyväksyttiin.

43. Keski-Pohjanmaan väliaikaisen toimielimen työjärjestys
Va lmistelija : konserniha llinnon m uutosjohtaja
Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksen mm. maakuntien perustamista, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE I5/2O17 vp) sekä ns. voimaanpanolaiksi. Lainsäädäntö on eduskuntakäsittelyssä, ¡a sen sisältö voi vielä muuttua. Lisäksi maakuntauudistukseen liittyviä lakeja on vielä valmisteltavana ja myös niiden säännöksistä voi aiheutua valmis-

telutehtäviä väliaikaiselle toimielimelle.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet vastaavat virkavastuulla lakisääteis¡stä tehtävistä. KeskiPohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelua on tehty valmistelutyöhön osallistuneiden maakunnan eri toimijoiden vapaaehtoisuuden pohjalta jo pitkään ja on tärkeää, että jo tehty työ l¡itetään kiinteäksi osaksi va lmistelutoimielimen

va

lmistelua.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tavoitteellisen ja maakuntauudistuksen aikataulussa tehtävän työn

kannalta on perusteltua, että väliaikaishallinnolle on hyväksytty tarkoituksenmukainen päätöksentekoja hallintomenettely toimintansa perusteeksi. Päätöksenteko- ja hallintomenettely mahdollistaa maakunnan poliittisen ohjauksen ulottamisen väliaikaisen valmistelutoimielimen toimintaan.
Luonnos Keski-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestykseksi on tehty
huhti-toukokuu 2018 tilanteen pohjalta ja voi tarpeellisilta osin tarkentua lainvalmistelun edetessä.
Luonnos on ollut ennakkoon kommentoitavana johtoryhmän jäsenillä ja heillä ollut mahdollisuus vai-

kuttaa työjärjestyksen sisältöön.
Työjä rjestys

li

ittee nä

Esitys: Ohjausryhmä päättää:
1. hyvä ksyä Keski-Pohja n maa n vä lia ika isen toim iel ime n työjä rjestyksen
2. toteuttaa työjärjestystä soveltuvin osin ennen kuin maakunnan keskeiset lait on hyväksytty
3. valtuuttaa valmistelijan tekemään asiakirjaan tarvittaessa teknisiä muutoksia

Maakuntauudistus I Keski-Fohjanmaan rnaakunta
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Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1 -

pövrÄmnrn
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44. Keski-Pohjanmaan väliaikaishallinnon aikainen viestintäsuunnitelma
Va lmistelija : viestintäpäällikkö
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen viestintätyöryhmä on valmistellut maakuntauudistuksen vä-

liaikaishallinnon viestintäsuunnitelman. Konkreettiset viestintätoimenpiteet on listattu liitteenä esitettävässä viestintäsuunnitelmassa.
Viestintä päällikön esitys oheisaineistona

Viestintäsuunnitelma liitteenä.
Esitys: Ohjausryhmä päättää:

L. hyvä ksyä Keski-Pohjanmaan välia ikaisha llinnon aikaisen viestintäsuunnitelma n
2. toteuttaa viestintäsuunnitelmaa soveltuvin osin ennen kuin maakunnan keskeiset lait on hyväksyt3.

ty
valtuuttaa valmistelijan tekemään asiakirjaan tarvittaessa teknisiä muutoksia

Päätös:

Hyväksyttiin kohdat 1 - 3.

45. Järjestöneuvottelukunnan asettaminen
Va lmistelija : kehittämisjohtaja
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa. Kunnan asukkailla
ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Maakuntalakiluonnoksessa on oma lukunsa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuks¡sta. Lakiluonnoksen mukaan
maakuntavaltuusto vastaa maakunnan asukkaiden ja vaikuttamisen edistämisestä. Asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen varmistamiseksi on perustettava ainakin seuraavat lakiin perustuvat osallistumisryhmät; nuorisovaltuusto tai vastaava, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto,
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää mm. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
sekä kuntalaisraateja, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, suunnittelemalla ja
kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. Keski-Pohjanmaan tahtotila on, et-

tä osallisuus on kattavaa ja riittävää, jonka vuoksi osallistutaan Asukkaat maakunta- ja soteuudistuksen
keskiöön (AKE) pilott¡in.
Keski-Pohjanmaalle on perustettu maakunnalliset vanhus- ja vammaisneuvostot. Neuvostot ovat toi-

minta-alueella toimivien kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteisia yhteistyöelimiä. Sosiaalija terueydenhuollon palvelujen arviointia ja kehittämistä varten on lisäksi koottu kolme asiakasraatia.
Nämä ovat lasten ja perheiden palveluiden asiakasraati, työikäisen väestön asiakasraati ja ikäihmisten

asiakasraati. Raatien ja neuvostojen jäsenet on valittu koko maakunnan alueelta. Myös maakunnallinen nuorisovaltuusto ta¡ vastaava on suunnitteilla LAPE:n johdolla.

Maakuntauudistus I Keskl-Pohjanmaan maakunta
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Järjestöneuvottelukunnan perustamisen lähtölaukaus oli 20.2.zOtB Evaldissa. Tällöin parikymmentä
yhdistystä ja järjestöä kokoontui ja toivoi yksimielisesti maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamista, jotta järjestöillä ja niiden jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tuleviin maakunnallisiin suunnitelmiin. 6.3.2018 Yhteisen äärellä tilaisuuteen kokoontui 70 järjestöjen edustajaa.
Tällöin sovittiin, että yhdistyksillä ja järjestöillä on huhtikuun loppuun asti aikaa tehdä esityksiä jäsenistä tulevaan järjestöneuvottelukuntaan, joka valittaisiin keskustelujen kautta. Avoimet kutsut järjestöille julkaistiin myös lehti-ilmoituksilla. Lehdet olivat Keski-Pohjanmaa, öT, Kokkola-lehti, Lestijokilaakso

ja Perhonjokilaakso.
Alustavastíjärjestöneuvottelukunnan tehtäväksi hahmoteltiin osallistuminen aktiivisesti maakunta- ja
sote-uud istuksen va lmisteluun ja a luekehitystyöhön seuraavasti :

.
r
'.
.

tekee järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi maakunnassa
antaa palautetta ja evästää
tekee kehittämisehdotuksia ja antaa lausuntoja
luo kansalaiskeskustelua ja välittää sitä kautta tietoa poliittiseen päätöksentenoon

Kaikkiaan saatiin 32 esitystä (16 naista ja 1.6 miestä). 3.5. ja 15.5.2018 pidettiin kokoukset, joissa osallistavalla ja keskustelevalla tavalla haluttiin luoda uusi maakunnallinen järjestöneuvottelukunta. Lopputuloksena oli yksimielinen päätös, jonka mukaan kaikki pääsivät mukaan joko varsinaisena tai varajäsenenä.
Järjestöneuvottelukunnan perustamisessa huomioitiin myös olemassa olevat maakunnalliset neuvostot.
Järjestöneuvottelukunnan kokoonpanoksi olisi seuraava: L4 järjestöjen edustajaa, 3 maakunnallisten neuvostojen edustajaa (kaksi nimetty, nuorisovaltuusto puuttuu) ja enintään 3 poliittisen ohjausryhmän edustaja a.

Toim intasääntö oheisaineistona
Jä'sem

Y,hdistysfiä'riestö

Varaiåsen

\¡trdistys/jä'rjestö

Tuula Torppa

Suomen 4H-liitto

Tuija Biskop

Keski-ja Etelä-Pohja nmaa n

Martat
Jyrki Jouppi

Kokkolanseudun Omais-

Maija-Liisa Pulkkinen

tajat ja Läheiset

hoitajat ja Läheiset
Seppo Ahvenkoski

Keski-Pohjanmaan Omaishoi-

Maakunnallinen vam-

Asta Törmälehto

Yhteistyötoimikunta

maisneuvosto

Harri-Heikki Niemi

K-P:n sos.psyk yhdistys

Marita Loukiainen

Kokkolan ensi- ja turvako-

iM arkku Kallinen

Ventuskartano

Anneli Palosaari

E HYT

Matti Mustajärvi

Perhonjokilaakson Retkeilijät

Terhi Kniivilä-Kupila

Pohja nmaan Syöpäyhdistys

tiry
Lea Kippo-Kovasin

AnssiLahnalampi

Mlaa k* nta u u d istus

Ke pli
LL Pohjanmaan

piiri

I Keski^Pohja n rnaan maaku r:ta
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Maakunnallinen vanhus-

Roy Sabel

MarttiAhonen

neuvosto
Susanna Kivisalo

Perhonjokilaakson Sydä nyhd

Suomen Punainen Risti

istys

Taina Alanko

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan
piiri

Länsi-Suomen piiri

Tuula Puoskari

Taito Keski-Pohjanmaa

Anders Nyberg

Pohjanmaan Näkövammaiset

Heidi Männistö

Pohjanmaan Partiolaiset

Vilho Piispanen

Kokkolanseudun Hengitysyhd

ry
Keski-Pohjanmaan kult-

Erik Engberg

istys

Teija Pääkkönen

Kokkolan Seudun Diabetes

tuuriliitto
Kai-Erik Känsälä

Pirityiset ry

Seija Kaustinen

Eläkeliitto Kaustisen yhdistys

Miia Tiilikainen

Keskipohjalaiset kylät ry

Päiviö Vertanen

Ka

Helinä Wiik

Kosti ry

Risto Luoma

Perhonjokilaakson diabe-

nsanlää kintäseura

tesyhdisÇs
Ronnie Djupsund

Kokkotyösäätiö

Matti Kivistö

Kälviän Kansalliset Seniorit

Oliver Pietilä

Nuorisova ltuusto

EemeliValli

N

Anneli Palosaari

Soite

Mauri Lahti

Soite

Esa Kant

K-P Li itto

Minna Lankinen

K-P Liitto

Mari Kerola

Ohjausryhmä
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uorisova ltu usto

Esitys: ohjausryhmä päättää seuraavat:

1)

2l

osallisuuden edistämiseksion lakisääteisten neuvostojen ohella tarkoituksenmukaista perustaa
maakunnallinen järjestöneuvottelukunta. Järjestöneuvottelukunta kootaan järjestöjen ja yhdistysten esittämistä henkilöistä siten, että neuvottelukuntaan tulee 14 järjestöjen edustajaa, kolme
maakunnallisten neuvostojen tai vastaavan (nuorisovaltuusto) edustajaa ja enintään kolme poliittisen ohjausryhmän edustajaa.
toimikausi kestää vuoden 20L9 loppuun tai siihen asti kunnes uusi maakuntahallinto on aloittanut
ja maakuntavaltuusto linjannut osallisuuden periaatteet. Toiminnan tarkempi kuvaus määritellään
jä rjestö ne uvotte I u ku n na n toi m i nta sä ä n nössä.

3)
4)

maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan esittelijänä toimii Jussi Salminen ja sihteerinä Nora
Birkman Yhteisöklubi Sillasta
poliittinen ohjausryhmä valitsee maakunnalliseen järjestöneuvottelukuntaan enintään kolme varsinaista jäsentä ja heille kolme henkilökohtaista varajäsentä

Päätös:

Ohjausryhmä

L.
Maat<u*
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hyväksyi päätösesityksen kohdat 1 - 3

istus I Keskû-Pol':jan rnaan ¡'¡taaku nta
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Ohjausryhmän kokous

Keski-Pohjanmaan
maakunta

2.

41

20tg

pövrÄrcn¡n

nimesi seuraavat jäsenet sekä heille varajäsenet järjestöneuvottelukuntaan
Soite; varsinainen jäsen Anneli Palosaari ja varalla Mauri Lahti

¡
o
.

K-P Liitto; varsinainen jäsen Esa Kant ja varalla Minna Lankinen

Ohjausryhmä; varsinainen jäsen Mari Kerola ja varalla Reino Herlevi

46. Toimialojen ajankohtaiskatsaukset
Toimialojen ajankohtaiskatsaukset ovat kokousmateriaalin oheisaineistona

Ehdotus: Merkitään tiedoksi toimialojen ajankohtaiskatsaukset.

Päätös:

Hyväksyttiin

47. Muut asiat
maakuntauudistuksen rahoituksen tilanne (konsernihallinnon muutosjohtaja)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi muut asiat

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan laatija:
Kokkolassa 2I.6.2018
Piia Andersson, sihteeri
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Olemme käyneet pöytäkirjan läpija todenneet sen kulun mukaiseksi
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