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Paikka:

Nimi
Mari Kerola, puheenjohtaja
Esa Kant,

pöwnrcrun

zOtB

Perjantai 5.10.2018 klo 9:00 - 11.30
Soite, auditorio, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

Aika:

x
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1.vpj.

sähköpostiosoite
Keskusta, Kannus

ma ri.kerola @kannus.fi

SDP, Kokkola

Reino Herlevi, 2. varapj.
saapui klo 9.35 ja poistui klo
11.05

Keskusta, Kokkola

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

Johanna Paloranta

Keskusta, Kokkola

ioha nna. pa lora nta (ô ko kko la.fi

Kasl€€jala

Xes*usta¡+e**eta

ffii

Matilda Raiskila
Püaaas$ela
OlliJoensuu

Keskusta, Kokkola

matilda.raiskila @smail.com

Xes*usta;-t<an+us

Þüffi

Keskusta, Kannus
Keskusta, Kannus
Keskusta, Kaustinen

jaakko.maki-petaja @keskustaopiskeliiat.fi

X

Jaakko Mäki-Petäiä
Jouni Koskinen

jouni.koskinen@kaustinen.fi

X

Antti Mäkelä

Keskusta, Kaustinen

antti.makela

x
x

X

X

X
X

oll

i,

ioe ns uu

@istmêrLcalo

@

kaustinen.fi

Katri Put+mala

Keskusta¡l(a{Js+inerr

l€+r¡Ë"*€tÊnn+ilr€epâ

X

Erkki Lassila

Keskusta, Veteli

erkki.lassila (oveteli.fi

X

Jussi Torppa

Keskusta, Veteli

X

llkka Piispanen poistui klo 9.50

Keskusta, Toholampi
Kedqds+af€helamg

iussi.torppa (oveteli.fi
ilkka.piispa nen @toholamoi.fi

M"ika-Ran+a-Þ+ilkkr¡

ffi

X

Marja Tiala

Keskusta, Lestijärvi

ma ria.tiala @ lestiia

K€skrstales+ijän#i

iffii

X

+u*{<a-P€'l*€+u¡kka
Mari-Liisa Haka

Keskusta, Lestijärvi

ma ri-liisa.haka

+a+ffi€ÉP€+lari

*eskustar+a*ua

i#i

X

Timo Pärkkä

timo.

X

Maarit Hotakainen saapui klo

Keskusta, Halsua
Keskusta, Halsua

f.es*ustarPerho

ffi

Keskusta, Perho
Keskusta, Perho

antti. hietaniemi@perho.com

10.10
S€#+ta+ig*esmäk¡
x

AnttiHietaniemi

X

+¡+ne+va+an+ita-/va
Tapio Peltokangas

gmma+aaBasaari

ra j ä se

n

pa rkka @

@toholampi.fi
halsua.fi

maarit.hotakainen

m

i

rvi.fi

@ha lsua.fi

nerva. ra n n ila @ perho.com

tapio.peltoka nsas@perho.com

Se++ele*e+a

M¡

X

Raimo Hentelä

SDP, Kokkola

raimo.hentela @kokkola.fi

S.gP¡+et<*ela

ffii

X

]+ina-lsetalt¡s
Mauri Lahti

SDP, Kokkola

ma uri.

¡*a+je+a++i

SB+Xe*+e+a

m€+is:sa+m+.@Ik€{*€'l€+i

Xr¡st¡+na+ee+i*aneå€

SgP¡](e**olå
SgÈ-]ênnüs
SgP¡{€ü€+in€n

l(rist¡ina;teer¡

Ari-.t+t+uki

X

X

Afi+ika+im€fi€tl
Ulla-Riitta Hariu
*¡au+iPelt€*+n€+t

SDP, Toholampi
PSrKau+t¡nen

Veteli

Jari Mäkelä

PS,

Pekk+leBBa&i

PSr+ø**eJa

lMaak¡,¡ntauudistus I Keskl-Pohjavln'raan maakunta

lahti@kotinet.com

a+¡+t#*ki@€eki'Ê+¡

ulla-riitta.hariu@ kotinet.com

m€ür.¡¡peltskangas@ i
ia ri. ma

iffi+

kela63@email.com
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kauÞp¡

i

+ene+l¡-Xa+¡BBita

P++e**da

irene¡yli

X

Päivi Pihlajakangas

PS, Kannus

paivi. pihlaia kansas@email.com

X

lrma Kemppainen

PS, Kokkola

irma. kem ppa i nen

X

Bjarne Kallis

Kokoomus, Kokkola

X

Pekka Nurmi, poistui klo 10.20

Kokoomus, Kokkola

biarne.kallis@ kokkola.fi
pekka.nurmi@anvia net.fi

l¡a+je++*a+i

K€.|€€rn+rsrfêl*sla

mafie+skafl@ßfiaiL€em

Sa*a+++læpti

K€koora{Jsrl(annus

Sa+u+aüBpin€{+

Xe*ee+nusrve+e+i

ffi

MauriSalo

KD, Kokkola

ma

+u]<*a-Pa€fiål1€{+

Pirkke Häli

XgrKe**eta
XgrK€kksla

p+rk{€ih€+¡€rfiffi+¡t€€{ç

x

Jaana Kallio

KD, Kokkola

kalliojaanamaarit@gmail.com

X

Anne Peltomaa

KD, Kokkola

X

Hans Snellman

RKP, Kokkola

anne.peltomaa @soite.fi
hans.snellman@anvia net.fi

Stefa{+And€rs€'r+

nY.P¡+e+*eta

ffi¡

Marlen Timonen, saapui klo

RKP, Kokkola

ma

Camilla Wikman

RKP, Kokkola

X

Seppo Tastula

X

Pertti Korvela

X

PenttiUntinen

X

Jenna Alaspää

Vasemmisto, Kokkola
Vasemmisto, Perho
Vasemmisto, Lestijärvi
Vihreät, Kaustinen

milla.wikma n @ kokkola.fi
seppo.tastu la (o kokkola.fi
pertti. korvela (ogma il.com

lehanna+u€ppafa

V¡¡+etitrXe**ela

X

X

(@

kokko la.fi

Mi

uri.salo@kokkola.fi

rlen.timonen@anvia net.fi

-q.40 !a aoistui klo 1L.05

liiton ja Soite:n puheenjohtajisto:
Pentti Haimakainen
Antti Mäkelä
K-P:n maakuntahallituksen pj

ca

pentti.untinen@gm
ienna.a laspaa @vihreat.fi
ieanna¡ l(uspBala

K-P

x

X

X

X

@i

p€€a€ra€viatì€*+i

SalEilR++efl€{+

Se+en-va+uuston+i-

antti.makela @ ka ustinen.fi
sa+¡ifinafien@k€]<Jtd#i

Veikko Laitila

Soiten hallituksen pj

veikko.laitila @kokkola.fi

Kannuksen kaupunki

te rttu. korte @ ka n nus.fi

Xe**etan+aupun*i

ffii

Kaustisen kunta
Perhon kunta

arto ¿lp ra @ l<austr¡e¡-f i
la uri.laa iala @ perho.com

Toholammin kunta

iukka.hillukkala @toholampi.fi
esko.ahonen

Jari Penttilä

Lestijärven kunta
Halsuan kunta

Hannu Jyrkkä

Vetelin kunta

hann u. ivrkka @veteli.fi

Kunnanjohtajat
Terttu Korte
Stina#a++ita
Arto Alpia

X

Lauri Laaiala
Jukka Hillukkala

X

Esko Ahonen, saapui klo 9.50

X

X

Henkilöstön edustajat

va

Satu Seppelin-Kivelä

Juko

X

Timo Rajaniemi

Juko

W

l€he

/

Päivi Ma unula

X

lrma Weckman
Merkku Kaakke

lestiia rvi.fi

iari.penttila @halsua.fi

rajöse n et ku rsi ivi I I o

X

x

@

Eørc+aøkøle

Koho

/

Super

satu.seppelin-kivela @soite.fi
timo.ra ianiemi@kokkola.fi
eii*ko+kiå-aìh€€rs€'¡teîfi
paLv¡-¡naqnula@sortell

KAU

irma.weckman@kokkola.fi

KALI

msrklu.l<sskkMi
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Muutosjohtaiat ia valmistelijat:
Keski-Pohjanmaan l¡itto
Soite

iussi. ra mettô keski-po

e

Eija Kellokoski-Kari

Soite
Soite

Sir.l*{il#a€ld¡n

lehianrnaan EtY keskus

ffi

Andréas Smeds
Jaakko Pukkinen
Marja-Riitta Vest

Kokkolan kaupunki
Kokkolan kaupunki
Pohjanmaan ELY-keskus

a

A¡u+i+Ranta{a

glV-t<es*us

ffi¡

X

Jussi Rämet

X

Jr¡ssi€a+m¡n€t+

/

varajäsen liris

Jurva nsuu
X

x
X
X

X

X

Eija-Liisa Heikkilä

h ia

nmaa.fi

iussi.salminen (osoite.fi
iiris. iurvansuu@soite.fi
i ia:Iisa. he i kkila@ so ite.f

i

eiia. kellokoski-kari@soite.fi
nd reas.smeds@

kokkola.fi
kokkola.fi

iaa kko.pukkinen @

ma ria-ri itta.vest@

e

lv-keskus.fi

W

S€i+e

Piia Andersson, sihteeri

Soite

piia.a nde rsso

Soite

minna. korkia koski-vasti@soite.fi

n

(Ðso

ite,fi

Muut kokoukseen kutsutut:
inna Korkiakoski-Västi

X

M

X

Jyrki Kaiponen

X

Mika Kivelä

Soite

ivrki.kaiponen@ keski-poh
mika.kivela @soite.fi

TemmiKesl<inen

*

ffi¡

Saara Lång

Soite

saara.lane@soite.fi

X

Keski-Pohja nmaan

liitto

ia

nmaa,fi

KASITELTAVAT ASIAT:

56. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Esitvs:

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

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarv¡ttaessa toim¡vat ääntenlaski-

joina. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Ohjausryhmä päättää hyväksyä kokouksen esityslista
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari-Liisa Haka ja Timo Pärkkä.

57. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat
Valmistelija; muutosjohtaja

-

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat valtakunnallisesti ja Keski-Pohjanmaalla

Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Maakuntauudistus I Keski-Pohjannvraan rnaakunta
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58. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian valmistelutilanne
Valmistelijat; kehittämissuunnittelija Saara Lång ja muutosjohtaja Jussi Rämet
Maakuntalakiluonnoksen (S35) mukaan maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto
päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Strategiassa tulee ottaa huomioon: asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla;
palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; maakunnan tehtäviä koskevissa
laeissa säädetyt palvelutavoitteet; alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen; omistajapolitiikka; henkilöstöpolitiikka ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuudet.
Strategia tulee perustua nykytila-arvioon ja toimintaympäristön muutoksiin, tavoitteita seurataan vuo-

sittain ja strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toimikaudessa.
Strateg¡aprosess¡
Strategiaprosessi prosessi aloitettiin toiminta-alueen ja konserniin siirtyvien tehtävien nykytila-arviolla
ja tavoite- ja arvokeskustelulla syksyllä 20L7. Mukaan työhön kutsuttiin muutosta valmisteleva poliittinen ohjausryhmä, muutosjohtajat ja vastuuvalmistelijat, sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän sekä

maakuntaliiton johtoryhmät ja alueella toimivat valtakunnalliset kärkihankkeet.
Strategialuonnosta rakennetaan substanssiasiantuntijoiden kirjoituspajoissa, jotka pidetään 26.9.2018
ja7.IL20t8. Strategialuonnos valmistuu vuoden 20L8 loppuun mennessä. Sidosryhmä-, työ- ja kirjoituspajoihin on osallistunut lähes kolmesataa osallistujaa ensimmäisen luonnoksen valmistumiseen
saakka.

Ensimmäinen strateg¡aluonnos
Ensimmäisessä strategialuonnoksessa on määritelty maakuntastrategian visio, missio, arvot, maakuntakonsernin palvelulupaus, tavoitteet ja odotetut tulokset sekä kuvattu konserniin tulevien toimialojen
tehtävät ja strategian seuranta. Luonnoksessa sovitetaan yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaan julkisen aluehallinnon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. lnteg-

roidulla palvelukokonaisuudella konsernitukee, lainsäädännön pohjalta, alueen hyvinvointia, turvallisuutta, kasvua ja kehittymistä sekä järjestää maakuntalaisille toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut.
LIITE nro 58

Maakuntastrategiatyön aikakello
Strategialuonnos 27092018 oheisaineistona

Esitvs:

Ohjausryhmä käy keskustelun ja evästää maakuntastrategian jatkovalmistelua.

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksyttii n

Vlaakuntauudístus I Keski-Pclhj{}nff¡üän rnaaku*ta
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59. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelutilanne
Valmistelijat; kehittämissuunnittelija Saara Lång ja sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija KellokoskiKari

Maakuntalain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, S14) mukaan maakunnan on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa sekä palvelulupaus maakuntalaisille.
Palvelustrqtegiasso maakunta päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon
pitkän aikavälin tavoitteet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottaj¡lta hankittavien palvelujen
vähimmäismäärää koskevat tavoitteet sekä määriteltävä, mikä osa hankinnoista kilpailutetaan.
Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetaan polvelulupaus (Laki sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä, S15/. Tämä palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten maakunta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelulupaus ei muuta lailla
sääd ettyä maa ku n na n velvo itetta jä rjestää sosiaa li- ja terveyde n h uolto.
Palvelustrategian valmistelun nykytilanne
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian laatiminen aloitettiin keväällä 2018.
Työtä varten perustettiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmä, joka laatii yhteistyössä
toimialojen substanssiasiantuntijoiden kanssa järjestämisstrategia- ja palvelulupausluonnoksen.

Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana toimii muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari, jäseninä ovat: johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, johtajaylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä, sosiaalijohtaja Tarja OikarinenNybacka, laatupäällikkö Sari Timonen ja kehittämispäällikkö liris Jurvansuu. Sihteerinä toimii Saara
Lång.

Asiantuntijatyöryhmä on laatinut työskentelysuunnitelman sekä mallin siitä, kuinka palvelulupaus luodaan. Luonnoksia valmistellaan parhaillaan ja ne valmistuvat osaksi maakuntastrategiaa ja valmistuvat
vuoden 2018 loppuun mennessä.
LIITE nro 59 a
LIITE nro 59 b

Sosiaali- ja terveydenhuollon pa lvelustrategia n laatimisen aikakello
Palvelulupauksen suunnittelun rakenne

Esitys:

Ohjausryhmä merkitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian jatkovalmistelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksytti in

60. Keski-Pohjanmaan maakunnan väliaikaishallinnon muutosjohtajien sekä vastuuvalmistelijoiden tehtävien päivittäminen
Valmistelija; henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä ja muutosjohtaja Jussi Rämet
LIITE nro 60

Muutosjohtajien sekä vastuuvalmistelijoiden tehtävät {päivitykset punaisella)

Maakuntauudistus I Kesl<i-Pohjänpsnään rnaakunta
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Esitvs:

Ohjausryhmä hyväksyy päivitykset Keski-Pohjanmaan muutosjohtajiksija vastuuvalmistelijoiksi.

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksyttiin.

61. Maakunta- ja sote-uudistuksen Keski-Pohjanmaan valmistelurahoitus
Valm istelijat; henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä ja muutosjohtaja Jussi Rämet
Valtiovarainministeriön 27.6.2078 esivalmisteluavustusta koskevan päätöksen yhteydessä varauduttiin
esivalmisteluvaiheen pidentymiseen lokakuun 2018loppuun saakka. Pääministerin27.6.2018 ilmoituksen mukaan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulo siirtyy vuoden 2021
alkuun, mikä pidentää esivalmisteluvaihetta aiemmin oletetusta. Valtion vuoden 2018 talousarviossa
on osoitettu 40 miljoonan euron määräraha maakuntien yleisen esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmistelutoimielinten sekä maakuntavaltuustojen toimikauden rahoittamiseen. Koska väliaikaisten valmistelutoimielinten aloitusajankohta siirtyy, jaetaan jäljellä oleva vuoden 2018 määräraha jäljellä olevan esivalmistelun rahoitukseen maakuntien liitoille.
Maakunnittain jyvitetty kesä-joulukuun 2018 yleisen valmistelun määräraha on yhteensä 584 981 euroa, josta valtiovarainministeriö on 27.6.2078 päätöksellä myöntänyt avustusta 410 361 euroa, joten
jäljellä oleva Keski-Pohjanmaan jyvitetyn avustuksen määrä on t74 620 euroa. Nyt haettavan avustuksen käytön osalta ei edellytetä maakuntien liittojen omarahoitusosuutta. Esivalmisteluavustushakemus
on valmisteltu ja toimitettu valtiovarainministeriölle määräaikaan 21.9.20L8 mennessä. Valtiovarainministeriö myöntää hakemusten perusteella esivalmisteluavustuksen maakuntien liitoille syyskuun
20L8 loppuun mennessä.
Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä Keski-Pohjanmaan maakunnan valmistelurahoituksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyvä ksyttii n

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

Ohjausryhmä päättää merkitä toimialojen ajankohtaiskatsaukset tiedoksi

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

63. Muut asiat

Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä muut asiat tiedoksi.

Päätös:

Esille ei

tullut muita asioita

Maak*ntauudistus I Keski-Fohj&nmalãn maakunta

$ivu6/7

iîïii
Keski-Pohjanmaan
maakunta

pöwÁrrn:a

Ohjausryhmän kokous 6l20tg

Pöytäkirjan laatija:
Kokkolassa 5.L0.2018
Piia Andersson, sihteeri

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

5.L0.2018

Kokkolassa 5.10.2018

Ko

ari-Liisa Haka
pöytäkirja n tarkastaja

pöytä kirja n ta rkastaja
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