Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
Pöytäkirja 2/2016

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:

Perjantai 27.5.2016 klo 15.30 - 17.50

Paikka:

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs), Siltakatu 2, Joensuu

Ohjausryhmän jäsenet:
Auvo Gustafsson
X
Tapio Tykkyläinen
X
Juha Hämäläinen
Markku Kauppinen
X
Sinikka Väyrynen
X
Marko Koskinen
X
Pertti Haukka
X
Lea Oravalahti-Pehkonen
X
Jorma Pitkänen
X
Hannu Pääkkönen
X
Jari Turpeinen
X
Minna Varis
X
Tuure Hirvonen
X
Tommi Pesonen
X
Reijo J. Hiltunen
X
Anna Hölttä
Reijo Jeskanen
X
Seppo Eskelinen
X
Hanna Huttunen
X
Eila Heinonen
Matti Kämäräinen

Heinäveden kunta
Ilomantsin kunta
Joensuun kaupunki
Joensuun kaupunki
Juuan kunta
Kiteen kaupunki
Kontiolahden kunta
Lieksan kaupunki
Liperin kunta
Nurmeksen kaupunki
Outokummun kaupunki
Polvijärven kunta
Rääkkylän kunta
Tohmajärven kunta
Valtimon kunta
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(puheenjohtaja)
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muut:
X
Risto Poutiainen
X
Kari Karjalainen
X
Ari Niiranen
X
Ritva Saarelainen
X
Jorma Parviainen
X
Seppo Tiainen
X
Jarno Turunen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun kaupunki, koordinaatioryhmän pj.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
(13-14, 18 §)
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(13-14, 18 §)
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(sihteeri)

13. Kokouksen avaus
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen.
14. Kokouksen osanottajien toteaminen
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen osanottajat.
Päätös:
Todettiin kokouksen osanottajat.
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Kokouksen asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että 18 § käsiteltiin heti 14 §:n käsittelyn jälkeen.
15. Edellisen kokouksen muistio
Kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon ja muistiot hyväksytään ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 19.4.2016 pidetyn kokouksen muistio on toimitettu
kokouksen jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi ja kommentoitavaksi.
Päätösehdotus:
Hyväksytään edellisen 19.4.2016 pidetyn kokouksen muistio.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 1.

Muistio 19.4.2016 pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

16. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on sopinut 5.4.2016 sote-uudistusta tarkentavat linjaukset,
jotka ohjaavat sote-järjestämisuudistuksen sekä valinnanvapaus- ja monikanavarahoitusuudistuksen lainvalmistelua. Hallitus on samalla sopinut maakunnille osoitettavista tehtävistä.
Maakuntien tehtävien perustana on 1.1.2019 alkaen selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja
valtion välillä. Tulevaisuuden työnjaossa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle
lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.
Maakunnille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi pääosa ELY-keskusten tehtävistä, maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä
sekä lisäksi eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Maakunnat aloittavat toimintansa
1.1.2019.
Valtiovarainministeriö on asettanut projektiryhmän ja valmisteluryhmät valmistelemaan maakuntauudistusta. Projektiryhmän puheenjohtaja on projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas
Pöysti. Hän toimii myös sote-uudistuksen projektiryhmän puheenjohtajana ja projektinjohtajana. Maakuntauudistuksen projektiryhmän toimikausi on 22.4.2016–15.4.2019.
Asetetun maakuntauudistuksen projektiryhmän tukena toimii kuusi valmisteluryhmää. Valmisteluryhmiä on eri toimialojen tehtävien siirtämistä ja uudistamista, maakuntien ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää sekä uudistuksen edellyttämiä rahoitusjärjestelyjä, henkilöstön asemaa ja
muutostilanteen työhyvinvointia, maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä, valmius- ja varautumistehtävien organisointia sekä aluehallintovirastojen uudistamista varten. Valmisteluryhmissä on laaja edustus eri tahoilta. Maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmistelevan ryhmän (Maakuntadigi -valmisteluryhmä) jäsenenä toimii
maakuntajohtaja Risto Poutiainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta. Aluehallintovirastojen uudistamista valmistelevan ryhmän (valtakunnallisen aluehallintoviraston valmisteluryhmä) jäseneksi on nimetty ylijohtaja Ari Niiranen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja maakuntalain luonnokset perusteluineen lähtevät lausunnolle kesäkuussa 2016. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta 2016.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja valinnanvapausuudistuksen valmistelu on käynnissä.
Sitä varten on oma valmisteluryhmä. Lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausunnolle marraskuussa 2016.
Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnalliset aineistot löytyvät internet-osoitteesta:
alueuudistus.fi
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksessa jaettiin valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 26.5.2016 lähettämä kirje: ”Uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon
esivalmistelun käynnistäminen” ja siihen liittyvä muistio ”Maakuntauudistuksen ja maakuntien
toiminnan käynnistämisen esivalmistelu”.

17. Ensi vaiheessa käynnistettävät toimintamallit
Esiselvityksen keskeisenä sisältönä on itsehallintoaluekokeilujen/pilottien määrittely sekä maakuntauudistusta koskevan valmistelun käynnistäminen. Jatkossa näistä kokeiluista ja piloteista
käytetään pääsääntöisesti termiä toimintamalli.
Ensi vaiheessa käynnistettäväksi esitettävät toimintamallit:
ensihoito
varautuminen
öljyvahinkojen torjunta
alueidenkäyttö
työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu
Koordinaatioryhmä on 24.5.2016 kokouksessaan käsitellyt ensi vaiheessa käynnistettävät toimintamallit.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää esittää toimintamalleissa mukana oleville organisaatioille, että seuraavat
toimintamallit käynnistetään:
ensihoito
varautuminen
öljyvahinkojen torjunta
alueidenkäyttö
työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti esittää toimintamalleissa mukana oleville organisaatioille,
että seuraavat toimintamallit käynnistetään:
ensihoito
varautuminen
öljyvahinkojen torjunta
alueidenkäyttö
työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu.
Ohjausryhmäryhmä päätti yksimielisesti esittää alueidenkäytön toimintamallia laajennettavaksi
maakunta – kunta –rajapintaan.
Liite
Liite
Liite
Liite

2.
3.
4.
5.

Esitys
Esitys
Esitys
Esitys

ensihoidon toimintamallista.
varautumisen toimintamallista.
öljyvahinkojen torjunnan toimintamallista.
alueidenkäytön toimintamallista.
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18. Hakeutuminen työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin
Työ- ja elinkeinoministeriö on 4.5.2016 kirjeellään avannut hakeutumisen työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin. Vuosina 2017 ja 2018 toteutetaan alueellisia kokeiluja, joilla
tuetaan vuonna 2019 käyttöön otettavaa toimintamallia. Vuoden 2019 alusta työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla ja em. palveluja voidaan tuottaa yhteistyössä
kuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kokeiluun haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään
31.5.2016.
Pohjois-Karjalan osalta valmistelu kokeiluun hakeutumisesta on käynnistetty. Hakemusta on
valmisteltu yhteistyössä mm. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Pohjois-Karjalan TE-keskuksen,
kuntien, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa.
Koordinaatioryhmä on 24.5.2016 kokouksessaan käsitellyt työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin hakeutumisen.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää esittää, että Pohjois-Karjala hakeutuu työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tuure Hirvonen poistui kokouksesta klo 15.51 – 15.52 väliseksi ajaksi tämän pykälän esittelyn
aikana ennen päätöksentekoa.
Ritva Saarelainen ja Seppo Tiainen poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.26.
Liite 6.

Työ- ja elinkeinoministeriön kirje työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin
kokeiluihin hakeutumisesta.

Liite 7.

Luonnos Pohjois-Karjalan hakemuksen sisällöstä (esiteltiin kokouksessa).

19. Ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden
integrointi
Siun Soten yhtymähallituksen kokouksessa 19.5.2016 (61 §) oli käsiteltävänä kuntayhtymän
perussopimuksen muuttaminen. Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille, että ne hyväksyvät mm.
Pohjois-Karjan pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisen
Siun soten kuntayhtymälle. Kuntia pyydetään tekemään asiasta päätös 30.6.2016 mennessä.
Kuntayhtymän perustamisen jälkeen on valmistelutyötä jatkettu mm. selvittämällä tukipalveluja
ja kiinteistöjä koskevia kysymyksiä sekä pelastuslaitoksen ja ympäristöterveydenhuollon järjestämistapaa.
Ehdotuksena on, että nykyisin Joensuun kaupungin liikelaitoksena toimiva Pohjois-Karjalan pelastuslaitos siirrettäisiin Siun soten alaisuuteen vuoden 2017 alusta lukien. Perussopimukseen
lisätään kuntayhtymän tehtäviin pelastustoimen palvelujen järjestäminen, tarvittavat määräykset pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä sekä määräykset pelastustoimen rahoituksesta. Lähtökohtana on, että nykyinen Joensuun kaupungin ylläpitämä liikelaitos lakkautetaan
31.12.2016 ja Siun sote perustaa tehtävien hoitamista varten uuden liikelaitoksen. Joensuun
kaupunki siirtää liikkeenluovutussopimuksella pelastuslaitoksen toiminnan Siun sotelle. Pelastuslaitoksen toiminta ja rahoitus tapahtuu Siun sotessa samoin periaattein kuin aikaisemminkin
Joensuun kaupungin liikelaitoksena.
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Pelastuslaitoksen lisäksi myös Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys -yksikkö siirrettäisiin sellaisenaan osaksi Siun sotea vuoden 2017 alusta lukien. Perussopimukseen on tehty ympäristöterveydenhuoltoa koskevat muutokset Siun soten tehtäviä ja toiminnan rahoitusta koskeviin määräyksiin. Tältä osin perussopimuksen muutokset vastaavat vallitsevaa tilannetta niin ympäristöterveydenhuollon tehtävien kuin rahoituksenkin osalta.
Koordinaatioryhmä on 24.5.2016 kokouksessaan käynyt evästyskeskustelun ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integroinnista.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) merkitsee tiedoksi ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integroinnin tilannekatsauksen ja
2) käy sitä koskevan evästyskeskustelun.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.

20. Mahdollisten uusien toimintamallien valmistelun käynnistäminen
Maakuntauudistuksen esiselvityksessä pohdittavia mahdollisia uusia toimintamalleja voisivat olla
esimerkiksi:
ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden
integrointi
tukipalvelut
sähköiset palvelut
asukaskuljetukset
rahoitus- ja ohjausjärjestelmä
kehittämis- ja yritysrahoituksen järjestäminen
Koordinaatioryhmä on 24.5.2016 kokouksessaan käynyt evästyskeskustelun mahdollisten uusien toimintamallien valmistelun käynnistämisestä.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun mahdollisten uusien toimintamallien valmistelun käynnistämisestä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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21. Maakunta – kunta –rajapintojen määrittely maakuntauudistuksessa
Maakuntien tehtävien perustana on 1.1.2019 alkaen selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja
valtion välillä.
Esiselvityksen yhtenä tehtävänä on ns. rajapintojen määrittely valtion, maakunnan ja kunnan
välillä. Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen perusteella maakunnan ja kunnan välisiä tehtävänjakojen kannalta keskeisiä määriteltäviä rajapintoja ovat mm.:
elinkeinoelämän ja elinkeinojen sekä innovaatioympäristön kehittäminen ja rahoittaminen sekä siihen liittyvät yritys- ja neuvontapalvelut (maakunta) ja paikalliset
elinvoimatehtävät (kunta)
TE-palvelut ja kotoutumisen edistäminen
ympäristöterveydenhuolto ja elintarvikevalvonta, eläinten terveys ja hyvinvointi
lomituspalvelut
sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ennaltaehkäisevät palvelut
yhteispalvelut
rakennusvalvonta sekä
kuntien kanssa yhteisellä sopimuksella maakunnille osoitettavat tehtävät.
Koordinaatioryhmä on 24.5.2016 kokouksessaan käynyt evästyskeskustelun maakunta – kunta
–rajapinnan määrittelyn käynnistämisestä.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun maakunta – kunta –rajapinnan määrittelyn käynnistämisestä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

22. Viestintäsuunnitelma
Ohjausryhmä päätti 19.4.2016 kokouksessaan (11 §) tiedottamisesta, että viestintäsuunnitelma
tuodaan seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen ja että Meijän maakunnasta luodaan omat nettisivut maakuntaliiton sivuille. Maakuntaliiton nettisivuille on avattu maakuntauudistusta käsittelevä sivusto osoitteessa:
pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus
Koordinaatioryhmä on 24.5.2016 kokouksessaan käynyt evästyskeskustelun viestintäsuunnitelman sisällöstä.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun viestintäsuunnitelman sisällöstä.
Päätös:
Ohjausryhmä kävi evästyskeskustelun viestintäsuunnitelman sisällöstä. Viestintäsuunnitelma
päätettiin yksimielisesti tuoda seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.
Liite 8.

Luonnos viestintäsuunnitelmasta.
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23. Muut asiat
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
24. Ohjausryhmän seuraavien kokousten ajankohdista ja kokouspaikoista sopiminen
Ohjausryhmä päätti 19.4.2016 kokouksessaan (12 §), että seuraava kokous on keskiviikkona
29.6. klo 13-. Kokoukselle on varattu tila Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntasalista (2.
krs), Siltakatu 2, Joensuu.
Ajatuksena on, että koordinaatioryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa ja kokoukset pidetään ennen ohjausryhmän kokouksia.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten ajankohdista ja kokouspaikoista.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että seuraava kokous pidetään keskiviikkona 29.6.2016 klo
13. Tarpeen mukaan kokous varaudutaan pitämään keskiviikkona 17.8. klo 17.

25. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.
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