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Perjantai 7.9.20L8 klo 9:00 - 11.35
Soite, auditorio, Mariankatu L6-20, 672OO Kokkola

Nimi

sähköpostiosoite

x

Mari Kerola, puheenjohtaja

Keskusta, Kannus

ma ri.kerola @kan nus.fi

x
x

Esa Kant, 1. vpj.

SDP, Kokkola

esa.kant@ kokkola.fi

Reino Herlevi, 2. varapj.

Keskusta, Kokkola

X

Johanna Paloranta

Keskusta, Kokkola

reino. herlevi@kokkola.fi
io ha n na. pa lo ra nta (ôkokko la.fi

t<a+¡*egja¡a

*eskr¡sta¡+e*kela

l(aul(o¡oiala@a

Ma+ild+*aisk¡{a

t<es*r*s+a¡-rckl<eta

mat¡lda,rai'kila@

Pü+Rau+ie{a

fsk+¡star{(annus

Þüffi
olli. ioensuu@hotmail.com

i

OlliJoensuu

Keskusta, Kannus

¡aaf<ke+¡+iki-Pe+rii¡i

K€slëstar+annt s
Keskusta, Kaustinen
Keskusta, Kaustinen

jouni.koskinen@ka ustinen.fi

X

Jouni Koskinen
Antti Mäkelä
Katri Puumala
Erkki Lassila

X

Jussi Torppa

K€sJ€€+al€üs+inen
Keskusta, Veteli
Keskusta, Veteli
t<es*usta¡+enehmpi

katr¡p'u-@rÊmaiL€€'m

X

M+ka-Rafi+a-Nil{*u
Marja Tiala

f.es*us++ehelamBi

mil(a¡rantani@qm

+u*ka-P€kka+u.ikka

f.es*usta¡+est+j¡in+i
Keskusta, Lestijärvi
Keskusta, Halsua

iffii

Keskusta, Halsua
Keskusta, Halsua

timo. pa rkka ro ha lsua.fi
maarit.hota kainen @halsua.fi

*es*usta;+e+¡e

ffi

Keskusta, Perho

antti.hietaniemi@ perho.com

*es*usta¡+e+ne

ffi
ffi¡

X

X

+{*¡e+üçBanen
X

Keskusta, Lestijärvi

X

Mari-Liisa Haka

X

Jarmo Pollari

X

Timo Pärkkä

X

Maarit Hotakainen
Sarita+iræsrêäki
Antti Hietaniemi
Minerva Rannila

X

X

grama+aapasaa+¡

SgÈ](el*o+a

Raime Hentelä

SÐP¡#e*ke+a

Tiin+lsetalt+s

SgÈl(ekko+a

antti.makela @kaustinen.fi
erkki.lassila @veteli.fi
iussi.torppa (@veteli.fi

ma ria.tia la @ lestiia

rvi.fi

ma ri-liisa.haka @tohola

mpi.fi

iarmo.polla ri@halsua.fi

M

ffi¡

Mauri tahti

SÐre+a

*qa+ieSa+m¡

SgP;{€*l€la

t<risti¡na+eer¡*arqÊa€

SÐB-t<e't*ela

kristiina:teer¡k

Ar¡{+r*uk¡

Sg+-K€'r+nus

arlrhurild-@Eek\Ê+¡

Annik++ircenm

annil€;1+¡menen
ulla-riitta.ha riu @ kotinet.com

*+au+i+et+etcanæs

SÐ'È]€ust¡n€n
SDP, Toholampi
PSr+austinen

+a+i+4ä+e[åi

PSlf¡eæ+i

Ulla-Riitta Hariu

PSr+e*kela

Pef*a-l+BB¿il¡i

/

X

+rene++if.at+BB¡la

X

Päivi Pihlajakangas

Kivelä Tomi

PS, Kokkola
PS, Kannus

Maak*ntauudistus I Keski-Pohjanrnaan maakunta

må{Jr¡Jahti @r+€,tin€+*€'ie

må+io.sa{mi'@k€ld€la+¡

mau+iffi¡
iffi
iffii

rene.vli-ka u ppila @a rfcon.fi
paivi.pihla iakaneas@email.com
i
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PS, Kokkola

irma. kem ppa i ne n (@ ko kkola.fi

Kokoomus, Kokkola
Kokoomus, Kokkola

biarne.kallis@kokkola.fi

l¡a+ie+ut<a+i

Xe*eemu++d*da

Sa*a+¡+VBB<;

Xe*eem+cr+annt¡s

Sa+++Xa+rpp¡nen

Xe*eepn++s#eteli

fraf@
ffii
ffi

X

MauriSalo

KD, Kokkola

ma

X

Jukka Paananen

KD, Kokkola

Pirkke++äli

t<gJêkks+a

iukka.paananen @kokkola.fi
pirkke¡hal¡@emai

+aana-Kallie

*+,+e*t<ela
t<++e**e+a

l<allieiaanamaarit@gmail,eem

RKP, Kokkola

lrma Kemppainen, saapui klo
X

10.00

X

Bjarne Kallis

X

Pekka Nurmi, klo 9:15

-

L1.00

Ann€+€{+€"qaa
Hans Snellman

pekka.

nu

rm i (oa nvia

net.fi

uri.salo@kokkola.fi

Stefan Anderson
Marlen Timonen

RKP, Kokkola
RKP, Kokkola

hans.snellman@anvianet.fi
stefa n.a nde rso n @fi m net.fi
ma rlen.timonen(ôanvia net.fi

eern+llâ-\¡úilffialn

nXP¡+e**e+a

€amil.la¡w¡kman@l€

X

Seppo Tastula

X

Pertti Korvela
Pentti Untinen
Jenna+l€spáä
le¡anna-+ueppala

Vasemmisto, Kokkola
Vasemmisto, Perho

seppo.tastula @ kokkola.fi
pertti. ko rve la @gma i l.com

X
X
X

¡

Vasemmistq+es++j¿is+i

V¡¡rceç-faüstin€å
Vih+eätrl(e|*€{a

i#i
ffi

K-P liiton ja Soite:n puheenjohtajisto:

Pentti Haimal<ainen

@i

Antti Mäkelä

K-P:n maakuntahallituksen pj

pe+a@anvianetti
a ntti.makela @ ka ustinen.fi

Sel.i++n€{q€{+

Seiten-va+t¡t¡s+en+j-

sarE¡inlq€ner+@l€l*sla+i

\Åe'¡kko+ait+la

Se¡ten+all¡ttil€en-pj

Kunnaniohtaiat
Terttu Korte

Kannuksen kaupunki

terttu. korte(@

fe**ela++aueun*¡

ffii

Kaustisen kunta
Perhon kunta

a

X

Stina+Aa+tila
Arto Alpia
Lauri Laajala

X

Jukka Hillukkala

Toholammin kunta

iukka. hillukkala @toholampi.fi

Esl€+¡ih€n€{+

fest¡i¡i¡¡en+un+a

ffii

+ari+entt¡lä

F+alst+a+kenta

¡lannu-¡V+*li

Vetelin kunta

iari;penttila@hals
hannu,iyrkl€ €t"^*^r¡

X

x

X

Henkif östön edustajat

va

ka

nnus.fi

rto.alpia @ka ustinen.fi

lauri.laa iala

@

perho.com

+t

røj a se net ku rsiivi I I a

X

Satu Seppelin-Kivelä

Juko

X

Timo Rajaniemi klo 9 - 1.I.2O

Juko

satu.seppe lin-kive la @soite.fi
timo. ra ia n iem i @ kokkola.fi

x

Ei

rkia-Aho Æenillerkial€
ia
Päivi Maunula / EevaAakele
lrma Weekman

Koho

e

KAU

irma,weekma n@ kel<kela,fi

Markkaa<eald<€

tALl

markka;ksal&e@ i

X

Ko

Koho

/ Super

ia.kalkia:ah q @solte.fi
paivi.maunula @soite.fi
i

Muutosjohtaiat ja valmisteliiat:
Maakuntauudistus I Keski-Pohj&n¡naãr'¡ maakunta
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X

X

Jussi Rämet

Keski-Pohianmaa n liitto

iyrki+aiBên€n

ffi

iussi.ra met@keski-pohianmaa.fi

JussiSalminen

Soite

¡+ia-t+¡sa+e¡*Ri

*

e¡iffi¡

sukt u-wacklin@

X

Eiia Kellokoski-Kari

X

Sirkku Wacklin klo 9

X

POYTAKIRJA

Andréas Smeds

Soite
Pohianmaan ELY-keskus
Kokkolan kaupunki

+a€+k€.Pu1kk¡n€{1

Xe**e{an+ar¡Bufiki

+¡q€+ia-Riitta+est

Te teimiste
eB-kesk*¡s
Soite
Soite

-

L1.20

Au+¡s+a'n+a+a

x

Suvi Melender-Lågland

X

Piia Andersson, sihteeri

iussi.sa lminen @soite.fi

eiia.kellokoski-ka ri@soite.fi
a

e

lv-ke sk u s.f

i

nd reas.smeds@ kokko la.fi

iffii
m€+ia+¡i#i
ffii
suvi.melender-lasland @soite.fi
piia.andersson @soite.fi

Muut kokoukseen kutsutut:
Sêite
X

Mika Kivelä klo 9 - 11.15
TommiKoskinen

X

Jouko Luukkonen klo 9 - 1L

X

Soite
Soite
LGR-Consulting Oy

m ika. kivela @soite.fi
tom mi.koskinen@soite.fi

iouko.luukkonen@kotinet.com

rÄsrrelr¡lvÄr Rsrer:
48. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Esitvs:

Puheenjohtaja Mari Kerola avaa kokouksen ja nimetään kokouksen sihteeriksi Piia
Andersson.

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Hyvä ksytään kokouksen esityslista

Päätös:

Hyväkstytiin kokouksen esityslista. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Torppa ja
OlliJoensuu.

49. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat
Valm istelija; muutosjohtaja
Maakunta- ja sote-uudistuksen uusi aikataulu ja sen vaikutuksia valmisteluun valtakunnallisesti ja
Keski-Pohjanmaa lla

Liite

L

Ministereiden kirje maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoille

Oheisaineistona muutosjohtajan esitys.

Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

lVfaakuntau¡udistus I Keski-Pohjänmään maakunta
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ätösesitys hyvä ksyttiin

50. Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin valmistelu
Valmistelija; muutosjohtaja Jussi Rämet ja Jouko Luukkonen LGR-Consulting Oy
Keski-Pohjanmaan maakunnan konsernihallinnon valmistelemiseksi on päätetty hankkia asiantuntijapalveluita LGR-Consulting Oy:lta. Laaditun konsulttisopimuksen sekä maakunta- ja sote-uudistuksen
aikataulun mukaisesti konsernihallinnon valmistelu on tarkoituksenmukaista toteuttaa syksyn 20L8 aikana siten, että valmistelussa painotetaan konsernihallinnon kokonaisuutta sekä erikseen maakunnan
poliittista rakennetta ja virastorakennetta. Työ valmistuisi marraskuussa 20L8. Tarkempija päivitetty
aikataulu on liitteessä 2. Tärkeäksi on koettu valmistelun alkuvaiheessa toteuttaa myös maakunnan ja

kuntien yhdyspinnan valmistelua yhdessä kuntajohtajien kanssa. Valmistelussa painotetaan avointa
t¡edottamista sekä laaja-alaista ja vuorovaikutteista valmistelua keskeisten sidosryhmien, erityisesti
maakuntaan siirtyvän henkilöstön, maakunnan kaupunkien ja kuntien sekä poliittisten piirijärjestöjen,
ka nssa.

Liite 2

Aikataulu

Oheisaineistona konsultin esitys.
Esitvs:

Ohjausryhmä päättää hyväksyä Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin valmistelun toteutuksen sekä evästää erityisesti poliittisen rakenteen valmistelutyötä.

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksyttiin.

51. Maakuntien koetalousarvion valmistelu Keski-Pohjanmaalla
Valmistelija; talouspäällikkö Tom mi Koskinen, Soite
Maakuntien koetalousarvion osalta VM:n oli tarkoitus toimittaa maakunnille ohjeistus ennen kesälomia. Valmisteluun liittyvien viivästyksien vuoksi ohjeistusta ei ole vielä annettu. Epävirallisten tietojen
perusteella ministeriössä tehdään päätöksiä jatkosta elokuun puolivälissä. Koetalousarvioiden tekemisen on tarkoitus palvella maakuntia ja valtionhallintoa maakuntauudistuksen valmistelussa.
Maakuntalain 97S mukaan maakuntavaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
maakunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon maakuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Koetalousarvion valmistelee ja hyväksyy VATE.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta
on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä

osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla.
Koetalousarvion painopiste on vuodessa 2021, mutta samalla laaditaan myös suunnitelma vuosille
2022-2023.
fVlaakuntauudistus I Keski-Pohjanmaân maakunta
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Koetalousarvion laadinnan keskeiset tavoitteet koskevat tiedon lisäämistä rahoituksen riittävyydestä,
orga nisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista.

Keski-Pohjanmaalla koetalousarvioon laadintaan on valmistauduttu keräämälle saatavissa olevat taloustiedot maakuntaan tulevista toiminnoista. Viimeisin päivitys on toteutettu vuoden 201.7 tilinpäätöstietojen perusteella. Tavoitteena on valmistella koetalousarvio tulevan konsernin rakenteiden muo-

toon toteutunutta aineistoa konvertoimalla muutokset ja muutoskustannukset huomioiden.
Tähän mennessä tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että Keski-Pohjanmaan osalta tilanne on julkisuudessa esitettyjä lukuja parempi. Tämä on tärkeä ottaa huomioon myös maakunta- ja sote-uudistuksen tiedotuksessa. Arvio perustuu siihen, että ministeriön laskelmissa on käytetty kuntien

ilmoittamia talousarviolukuja vuodelta 20t7 ja Soiten jäsenkuntien kustannukset jäivät tosiasiassa
merkittävästä arv¡oitua alhaisemmiksi. Ministeriön laskelmissa säästötarve kohdistuu lähinnä soteen
ja non-sote vaikuttaa olevan lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Tilakustannukset tulevat ilmeisesti kuitenkin nousemaan merkittävästija tämä vaikuttaa soten lisäksi non-sotea koskeviin toimintoihin - erityisesti pelastustoimeen.
Ajankohtaista taloudesta

Liite 3

Oheisaineistona

ta

louspäällikon esitys.

Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä koeta lousarvion

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksyttii n

va

lmistelun tiedoksi

52. Maakunta- ja sote-uudistuksen Keski-Pohjanmaan valmistelurahoitus
Va m istel ija; konserni ha lli n no n m u utosjo htaja ja m u utosjohtaja
I

Valtiovarainministeriö on myöntänyt päätöksellään 27 .6.2018 maakuntien liitoille esivalmisteluavustusta 1.6. - 31.10.2018 ennalta hyväksyttyihin ja määrättyihin kustannuksiin. Avustuksen määrä voi
olla korkeintaan 95 % jäljellä olevan esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Keski-Pohjanmaan liiton saama maakunnan esivalmisteluavustuksen määrä on 410 361
euroa. Avustuksen ehtona on, että maakunnan liitto sitoutuu toteuttamaan toimenpiteet hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Avustus tulee käyttää yleisiin maakunnan perustamista koskeviin valmistelukustannuksiin esivalm isteluvaiheen loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö myöntää erikseen avustuksen väliaikaisille valmistelutoimielimille säädettyjen
tehtävien aiheuttamiin kustannuksiin sen jälkeen, kun maakuntien perustamista koskeva lainsäädäntö
on hyväksytty ja lain mukaiset maakuntien väliaikaiset toimielimet ovat perustettu. Avustus myönnetään hakemuksetta maakunnalle julkisoikeudellisena yhteisönä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen
rahoituksen myöntäminen laissa säädettyihin tehtäviin ei edellytä omarahoitusosuutta. KeskiPohjanmaan maakuntauudistus on esittänyt väliaikaisille valmistelutoimielimille säädettyjen tehtävien
aiheuttamiin kustannuksün tt-t2/20L8 väliselle ajalle L57 900 euroa ilman ALV:tä.
Liite 4

a) Valtiova ra inministeriön päätös

Mlaakuntauudistus I Keski-Fohjänmaän rnaakunta

5rvu5/ /

iîïiî
Keski-Pohjanmaan
maakunta

Ohjausryhmän kokous

5

lz0Lg

PöYTAKIRJA

b) Keski-Pohjanmaan esivalmistelun talousarvio
Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä Keski-Pohjanmaan maakunnan valmistelurahoituksen ja esivalmistelun aikaisen talousarvion tiedoksi

Päätös:

53. Maakuntastrategian valmistelu Keski-Pohjanmaalla
Va lmistelija : muutosjohtaja
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian laatimiseksi on tehty nykytilanteen kuvaus sekä työstetty visio
ja arvot. Lisäksi on koostettu toimialakohtainen tietopohja. Valmistelussa on edetty maakuntastrategian luonnoksen kirjoittamisvaiheeseen. Tämä tehdään kolmessa kirjoituspajassa yhteistyössä nimettyjen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on, että maakuntastrategian luonnos saadaan työstettyä
syksyn 20L8 aikana. Tämän jälkeen työstäminen jatkuisi väliaikaishallinnon johdolla siten, että maakuntavaltuusto voisi hyväksyä asiakirjan. Työsuunnitelma ja aikataulu on päivitetty vastaamaan maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisaikataulua sekä mm. Keski-Pohjanmaan konsernihallinnon ja koe-

talousarvion laatimisen aikataulua.
Liite 5

Maa kuntastrategian valmistelun aikataulu

Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä maakuntastrateg¡an valmistelun tiedoksi ja hyväksyä maakuntastrategian valmistelun ohjeellisen a ikataulun.

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksyttii n

54. Toimialojen ajankohtaiskatsaukset
Toimialojen ajankohtaiskatsaukset ovat kokousmateriaalin oheisaineistona.
Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä tiedoksi toimialojen ajankohtaiskatsaukset.

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksytti in

55. Muut asiat
Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely
Finnsote tutkimuksen mukaan Keski-Pohjanmaan maakunta on osallistuvin
Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä tiedoksi muut asiat.

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksyttiin

Maakuntauudistus I Keski-Pohjänmaan maakunta
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Pöytäkirjan laatija
Kokkolassa 7.9.2OL8
Piia Andersson, sihteeri

Pöytä kirja n ta rkastajat:
Olemme käyneet pöytäkirjan läpíja todenneet sen kulun mukaiseksi.

Kokkolassa 7.9.20L8

uss

rp

pöytäkir

Kokkolassa 7.9.2OL8

suu
ta rkastaja

Maakuntauudistus I Keski-Pohjanmaan maakunta

rjan tarkastaja
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