iîiiî
Keski-Pohjanmaan
maakunta

Aika:
Paikka:

Ohjausryhmän kokous

Mari Kerola, puheenjohtaja

Keskusta, Kannus

ma ri. ke ro la (ô ka n n us.fi

esa*an+.@*ek.kel+ii
reino.herlevi@ kokkola.fi
ioha nna.pa lora nta (ôkokkola.fi

¡sa+en+,¡'-Wi'

Se+r.e*kda

Reino Herlevi, 2. varapj.

X

Johanna Paloranta

Keskusta, Kokkola
Keskusta, Kokkola

Kauko Ojala

Keskusta, Kokkola

S¡€+ild€-Ra+skifa

t<es*ust+Xe**ela

X

Piia Rautiola

X

OlliJoensuu

¡aal*e+¡t*i+et¿ii¡i

Keskusta, Kannus
Keskusta, Kannus
Xeskustar+annt¡s

Jer¡ai+es{dJ+efi

K€skrJ€ta¡.lêüs+in€å

Antti Mäkelä
Katri Puumala

Keskusta, Kaustinen
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Erkki Lassila

Keskusta, Veteli
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Jussi Torppa
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X
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Timo Pärkkä
Maarit Hotakainen
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Raimo Hentelä
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Mauri Lahti
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Ulla Riitta Hariu
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ffi
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PS, Veteli
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iffii

X*s+¡+na+ee+i*angas

Ari+*uki
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X
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Keskusta, Halsua
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X
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Perjantai 2.LI.2OL8 klo 9:00 - 11:50
Soite, auditorio, Mariankatu L6-20, 672O0 Kokkola
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maarit.hota kainen@halsua.fi
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PS, Kannus
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lrma Kemppainen

PS, Kokkola

irma.kem ppainen@kokkola.fi
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MauriSalo

KD, Kokkola

mauri.salo@kokkola.fi

Jukka Paananen

KD, Kokkola

iu kka. paa na nen (o ko kko

{+kke+äli

Xgrtøl*ela

pirk*€"h€+¡-@f,m+iL€€,rç

Jaana Kallio

KD, Kokkola

kalliojaanamaarit@gmail.com

Anfi€+elt€rmaa

*+,+e**ela

@i

Hans Snellman

nK+-løt<+ela

X

Stefan Anderson

RKP, Kokkola

x

Marlen Timonen poistui klo

RKP, Kokkola
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stefa n.anderson @fim net.fi
ma rlen.timonen @a nvianet.fi
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*f"Pr+e**ela

€arçilla;wilffnan@k

X

Seppo Tastula

X

Pertti Korvela
Pentti Unt¡nen
lenna+tase¿l¡i
Jehafina+u€ppala

Vasemmisto, Kokkola
Vasemmisto, Kokkola

seppo.tastula @kokkola.fi
pe rtti. korve la @gm a i l.com
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pentti¡unt¡nen@g

X

la.fi

hans¡snellman@a
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Sari-fi+na.n€'â
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ffi

t#eik*e-taitita

Se*en+a+*ut<se+pj

X

Kunnanjohtajat
Terttu Kerte
Stina Mattila poistui klo 1L.30
Arto Alpia poistui klo 11.25

X

Lauri Laaiala

Kokkolan kaupunki
Kaustisen kunta
Perhon kunta

Jukka-t+i+lt*kala

Tehelammin kunta

E€{€FAh€'n€rì

fes+ii¿ir¿en+un+a

ffii

+a+i+€t+tilä
Hannu Jyrkkä
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X
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Timo Rajaniemi

X

Eiia Korkia-Aho
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X
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Juko
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Koho
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satu.seppelin-kivela @soite.fi
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iussi.salminen(Ðsoite.fi
iiris.iurva nsuu@soite.fi
eiia-liisa.heikkila @soite.fi

Soite
Soite
Pohjanmaan ELY-keskus

eiia.kellokoski-kari@soite.fi
sirkku.wackl

i

n (@e

lv-keskus.fi

r1.20
X
X

Kokkolan kaupunki
Kokkolan kaupunki

Andréas Smeds
Jaakko Pukkinen

Ma+ia+ütta+est

W

Au+is-R€{qt€lå

çlv-keskus

a

ndreas.smeds@ kokkola.fi

kko.pukkinen@kokkola.fi
m€+ia-r¡itta:Yest @þlv-keslæ+¡
iaa

Soite

suvi. melender-laela nd (asoite.fi

X

tL.45
Tiina Harjunpää poistui klo

Keski-Pohja nmaa n liitto

tiina. hariunpaa (ôkeski-pohianmaa.fi

X

11.15
Piia Andersson, sihteeri

Soite

pi ia.a

Soite

minna. korkiakoski-vasti@soite.fi

X

Suvi Melender-Lågland 10.00

-

ndersson @soite.fi

Muut kokoukseen kutsutut:
X

X
X
X

Min na Korkiakoski-Västi

¡V*i+aipenen

ffi

i

Mika Kivelä
Tommi Koskinen
Jouko Luukkonen 9.00

Soite
Soite

mika.kivela@soite.fi
tommi.koskinen@soite.fi
iouko.luukkonen@ kotinet.com

-

11.15

LGR-Consulting Oy

rÄs¡relrÄvRr RsrRr:
64. 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 toim¡vat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
O hja

PäätöS:

usryhmä päättää hyvä ksyä kokou

kse

n esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Pöytäkirjan tarkastajiksivalittiin Maarit Hotakainen ja Timo Pärkkä.

65. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat
Valmistelija; muutosjohtaja Jussi Rämet
Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat valtakunnallisesti ja Keski-Pohjanmaalla
Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi

Maakuntauudistus I Keski-Pohjanrnaan maakunta
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Päätös:

PöYTÄKIRJA

Hyvä ksytti in päätösesitys

66, Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin valmistelu
Valmistelijat; muutosjohtaja Jussi Rämet ja Jouko Luukkonen LGR-Consulting Oy
Keski-Pohjanmaan maakunnan konsernihallinnon valmistelu on edennyt syksyn 20L8 aikana siten, että valmistelussa on painotettu konsernihallinnon kokonaisuutta sekä maakunnan poliittista rakennetta ja virastorakennetta. Konsulttisopimuksen työohjelman mukaan työ on suunniteltu valmistuvaksi
marraskuussa 20L8. Poliittinen ohjausryhmä on työstänyt poliittista rakennetta ja johtoryhmä erityisesti virastorakennetta. Valmisteluelimissä on tehty esitys Keski-Pohjanmaan konsernihallinnon kokonaisuudesta (tausta-aineisto), esitys Keski-Pohjanmaan maakunnan kokonaisorganisaatiosta ja vertai-

luaineisto liikelaitoksista.
Asiantuntijana toimiva Jouko Luukkonen esittelee Keski-Pohjanmaan konsernihallinnon kokonaisuuden sisältäen järjestämiseen (poliittinen rakenne ja virastorakenne) ja tuottamiseen liittyvät vaihtoehtoiset ratkaisut liikelaitosten osalta. Kokouksessa Minna Korkiakoski-Västi esittelee Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväkokonaisuuksia liikelaitoksessa ja Jaakko Pukkinen pelastustoimen järjestäm isen tehtäväkokonaisuuksia.

EsitË:

Ohjausryhmä päättää:
hyväksyä esitykset Keski-Pohjanmaan poliittiseksi rakenteeksi ja virastoraken-

t.

2.

teeksi.
hyväksyä vaihtoehtoiset esitykset liikelaitosrakenteesta. Liikelaitosten lopul-

linen lukumäärä linjataan väliaikaishallinnon aikana.
Päätös:

Hyväksytt¡in päätösesityksen kohdat L ja 2

Liitteet:

L. Konsernivalmistelun ta usta-aineisto
2. Keski-Pohjanmaan maakunnan kokonaisorganisaatio
3. Vertailuaineiston yhden tai kahden liikelaitoksen välillä

67. Keski-Pohjanmaan talouden riskiarvion valmistelutilanne
Valmistelija; talouspää llikkö Tom m i Koskinen
Maakuntien toiminnan alkamiseen liittyy kustannuksia, joita aiheutuu uudistuksen johdosta. Valmistelun tässä vaiheessa on oleellista tunnistaa, miltä osin maakuntien perustamiseen liittyvissä kustannusten kasvussa on kyse muutoskustannuksesta ja miltä osin kyse on siitä, että kuntien ja kuntayhtymien
tapa laskea eri kustannuseriä on ollut toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna poikennut olennaisesti
uudistuksen yhteydessä käytettävistä laskentaperusteista. Maakunnat ovat lähtötilanteessa erilaisia ja
esiin nostetut kustannukset eivät kosketa välttämättä kaikkia maakuntia.
Maakuntien perustamiseen ja aloittamiseen liittyvät hallínnon lisäkustannukset vaihtelevat maakunnittain riippuen mm. maakunnissa jo toteutetuista muutoksista. Ajan myötä hallinnon kustannuksissa on
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realistista olettaa olevan tuottavuuspotentiaalia. Pidemmällä aikavälillä on täten myös mahdollista
saavuttaa kustannussäästöjä, kun alkuvaiheen lisäkustannusten jälkeen toimintaa voidaan tehostaa.
Maakuntien koetalousarvion yhteydessä kerätään kooste kaikista talouden riskeistä syksyllä 2018 ja
tiedot palautetaan valtiovarainministeriöön 26.11.2Ot8 mennessä. Keskeisiä arvioitavia kustannuslajeja ovat tiloihin liittyvät vuokrat ja investoinnit, ICT-järjestelmät, palkat ja palkkaharmonisointi, sopim ukset, konsernihallinnon järjestäminen, asiakasmaksut.
Esitvs:

Ohjausryhmä merkitsee talouden riskitarkastelun valmistelutilanteen tiedoksi.
Tiedot pa la utetaa n va ltiova ra i n m i nisteriöön 26,77.2018 me n nessä.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesitys. Kuntatapaaminen muutosjohtajan kutsumana ennen
tietoja n palauttamista va ltiovarainministeriöön.

Liite:

1. VM:n Talouden riskitarkastelu -ohje

68. Keski-Pohjanmaa n sote-jåirjestäminen ja Lape-yhteistyöryhmä
Valmistelija! muutosagentti Anne Saarela ja sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari
Keski-Pohjanmaalla sote-järjestäminen on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat ikäihmisten palvelut, lasten-, nuorten ja perheiden palvelut sekä somaattisen terveydenhuollon palvelut. Järjestäjä
vastaa siitä, että kaikissa asiakasryhmissä järjestetään väestölle lakisääteiset ja tarpeen mukaiset palvelut. Maakunta vastaa omalta osaltaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä.
Perustettavassa maakunnassa johtamiselta edellytetään uudenlaista kykyä yhdyspinnat ylittävään ja
verkostomaiseen toimintamalliin. Yhteistyö korostuu erityisesti lasten-, nuorten ja perheiden palveluissa, jossa sivistystoimi on perustoimija jokaisen lapsiperheen arjessa. Keskeistä on tunnistaa lasten,
nuorten ja perheiden asiakaslähtöisten palvelupolkujen kokonaisuus. Yhteisten tilojen käyttäminen,
yhteistilojen saneeraus nykyisiin sekä uusien yhteistilojen suunnittelu ovat osa toimintakulttuurin
muutosta, jolla siirrytään toimijakeskeisyydestä lapsi- ja perhekeskeisyyteen.

Maakuntalakiesityksen 15 pykälässä säädetään maakunnan ja kuntien välisestä neuvottelumenettelystä, Neuvottelussa on sovittava tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Tarve yhteistyöhön ja neuvottelumenettelyyn korostuu lasten, nuorten ja perheiden palveluiden
kokonaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä "Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi" (Heinonen, lkonen, Kaivosoja & Reina, 2018) selvityshenkilöt esittävät, että jokaiseen maakuntaan perustetaan LAPE-yhteistyöryhmä osana maakuntalakiesityksen mukaista maakuntien ja kuntien

neuvottelumenettelyä.
LAPE-yhteistyöryhmän tehtävä on valmistella ja yhteen sovittaa maakuntien ja kuntien yhdyspintaan
liittyviä asioita lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, tukea palvelujen integraatiota sekä resurssien optimointia eli lapsibudjetointia. Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, maakunnan tai valt¡on talousarvion tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta. Lapsibudjetointi ei tarkoita erillisen "lasten talousarvion" tekemistä, vaan kyse on talousarvion lapsiin kohdistuvien määrärahojen tarkastelusta kokonaisuutena hallinto- ja toimialarajat ylittäen.
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LAPE-yhteistyöryhmä edistää kattavaa lapsivaikutusten arviointia (LAVA). Lapsivaikutusten arviointi
on päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja
seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat sekä millaisia hyötyjä ja haittoja lapsiin kohdistuvilla
päätöksillä aiheutetaan? LAPE-yhteistyöryhmä otta¡s¡osaltaan kantaa keskeisiin LAPE-asioita koskevat
asiakirjoihin, kuten kunta- ja maakuntastrategiat, palvelustrategiat sekä talousarvioesitykset, ennen
niiden etenemistä maakunnan ja kuntien päätöksentekoon. Lisäksi yhteistyöryhmän tehtävä on seurata ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa ja palvelukysyntää sekä siihen vastaamista muun muassa sähköisten hyvinvointikertomusten avulla ja organisoida tarvittava maakuntatasoinen yhteistyö järjestökentän kanssa.

LAPE-yhteistyöryhmän kokoonpanon voisivat muodostaa jokaisesta kunnasta nimettävä lasten, nuorten ja perheiden asioista vastaava johtava viranhaltija, Soiten perheiden palveluiden, terveyden- ja
sairaanhoidon sekä vammaispalveluiden toimialueen edustaja(t), sote-muutosjohtaja maakuntakonsernin edustajana, nuorten ja vanhempien edustaja sekä LAPE-muutosagentti.
Esitvs:

Ohjausryhmä päättää:
L. esittää Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle
LAPE-yhteistyöryhmän perustamista, koska maakuntia ei ole vielä perustettu. Soite sitoutuisi yhteistyöryhmän hallinnointiin ainakin siihen asti,
kun valtio myöntää ra hoitusta LAPE-m uutosagentin toimintaa n. Yhteistyöryhmä toimisi samalla LAPE-muutosagenttitoiminnan ohjausryhmänä.
käydä periaatteellisen keskustelun myös ikääntyneiden ja somaattisen
terveydenhuollon pa lveluiden kunta-maakunta -yhdyspintaryhmien ta r-

2.

peesta.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen kohdat 1ja

2

69. Toimialojen ajankohtaiskatsaukset
Toimialojen ajankohtaiskatsaukset ovat kokousmateriaalin oheisaineistona
Esitvs:

Ohjausryhmä päättää merkitä toimia lojen ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

PäätöS:

Hyvä ksytti¡n päätösesitys

70. Muut asiat
ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen selvitys missä mennään toimialojen valmistelussa
käytiin keskustelua Soiten ajankohtaisista asioista
Esitvs:

Ohjausryhmä päãttää merkitä muut asiat tiedoksi

Päätös:

Hyvä

ksyttiin päätösesitys
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pöwÄnnra

Pöytäkirjan laatija
Kokkolassa 2.t1,.2OI8
Piia Andersson, sihteeri

Pöytä ki rja n ta rkastajat:
Olemme käyneet pöytäkirjan läpija todenneet sen kulun mukaiseksi.

Kokkolassa 2.1t.2O18

g,4az:-2

Kokkolassa 2.IL.zOLg

/2/úâ;;-

Maarit Hotakainen
pöytä

ki rja

n ta rkastaja
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