Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
Seppo Eskelinen
X
Hanna Huttunen
X
Eila Heinonen
X
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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
(26–35 §)
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
Jarno Turunen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun kaupunki, koordinaatioryhmän pj.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(sihteeri)

26. Kokouksen avaus
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen.
27. Kokouksen osanottajien toteaminen
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen osanottajat.
Päätös:
Todettiin kokouksen osanottajat.

1

Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
28. Edellisen kokouksen muistio
Kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon ja muistiot hyväksytään ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 27.5.2016 pidetyn kokouksen muistio on toimitettu
kokouksen jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi ja kommentoitavaksi. Muistioon ei ole
ollut huomautettavaa.
Päätösehdotus:
Hyväksytään edellisen 27.5.2016 pidetyn kokouksen muistio.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 1.

Muistio 27.5.2016 pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

29. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015 ja
5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli jatkossa kunnilla ei ole enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tai rahoituksesta.
Valtiovarainministeriö on asettanut projektiryhmän ja valmisteluryhmät valmistelemaan maakuntauudistusta. Valtiovarainministeriö on lisäksi nimennyt maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallisen valmisteluryhmän. Ryhmä tukee maakuntien uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa. Ryhmien valmistelutyö on täydessä käynnissä.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle. Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset on julkaistu www.alueuudistus.fi -sivustossa, joka on uudistuksen pääsivusto. Lausuntoaika on 9.11.2016 saakka.
Asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskeva esitysluonnos valmistuu ja lähetetään lausunnolle loppuvuonna 2016 ja annetaan eduskunnalle keväällä
2017. Tällöin sitä voidaan käsitellä rinnakkain sote-ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen
esityksen kanssa.
Valtiovarainministeriön koordinoimana ministeriöissä valmistellaan maakunnille siirtyviä muita
kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä. Tehtävien siirtoa koskeva hallituksen esitysluonnos
lähtee lausunnolle keväällä 2017.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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30. Evästyskeskustelu Sote- ja maakuntauudistusta koskevan lakipaketin lausuntovalmisteluun
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta
koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle 31. elokuuta. Esitysluonnokseen sisältyvät
keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki,
maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki. Lausuntoaikaa on kymmenen viikkoa 9. marraskuuta saakka.
Lait julkaistiin luonnoksina 29.6. Lakeihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia kesän aikana. Hallituksen esitysluonnokseen on lisätty vaikutusarviointi, joka kokoaa yhteen tehdyt arviot. Se
sisältää myös arvioinnin perustuslain näkökulmasta.
Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.7.2017 alkaen ja säätää
niiden hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisvastuu kunnilta maakunnille 1.1.2019 sekä säätää maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudesta kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä. Esitysluonnokseen sisältyvät myös alustavat kuntakohtaiset laskelmat uudistusten kuntatalousvaikutuksista.
Lausuntopyyntö on lähetetty kunnille, kuntayhtymille ja muille keskeisille toimijoille. Esitysluonnosta koskevat kommentit pitää jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 9.11.2016.
Kommentit kerätään sähköisellä kyselylomakkeella, johon on varattu tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Annetut vastaukset ovat julkisia.
Lausuntokierroksen jälkeen marras-joulukuussa ministeriöt julkaisevat lausuntoyhteenvedon
saaduista kannanotoista. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen
eduskunnalle.
Koordinaatioryhmä kävi kokouksessaan 9.9.2016 (34 §) evästyskeskustelun lausuntovalmistelusta. Tavoitteena on, että lausuntovalmistelua tehdään yhdessä ja jokainen taho pyrkisi huomioimaan yhteisiä näkemyksiä omassa lausunnossaan.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun lausuntovalmistelusta.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 2.

Lausuntopyyntö 31.8.2016.

Liite 3.

Tiivistelmä lakiluonnosten keskeisistä asioista.

Liite 4.

Yleisesittelydiat sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen
esitysluonnoksesta 31.8.2016.

Liite 5.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien ja maakuntaliittojen yhteinen kannanotto.
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31. Maakuntauudistuksen valmistelutilanne Pohjois-Karjalassa ja esiselvityksen käynnistyminen
Ensimmäisessä vaiheessa keskeisenä tehtävänä on ollut käynnistää Pohjois-Karjalan maakuntauudistusta koskeva esiselvitys ja siihen liittyvä valmistelu. Esiselvityksen sisältönä ovat maakunnan tehtävien sekä ns. rajapintojen määrittely valtion, maakunnan ja kuntien välillä, itsehallintoaluekokeilujen/pilottien määrittely (tavoitteena kokeilualusta, joka mahdollistaa erilaiset kokeilut) sekä maakuntauudistusta koskevan valmistelun käynnistäminen.
Alustava aikataulu on (riippuen osin valtakunnallisen valmistelun etenemisestä):
- 6/2016: maakunnan tehtävien ja kokeilujen määrittely
- 12/2016: valmistelun käynnistäminen
Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat 26.5.2016 lähettäneet maakuntauudistuksen toimijoille kirjeen uusien maakuntien toimeenpanon esivalmistelun käynnistämiseksi.
Uudistusten kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja hyvää
yhteistyötä maakuntien liittojen, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien, pelastuslaitosten, kuntien, muiden uusien maakuntien tehtävien kannalta keskeisten kuntayhtymien, ELY-keskusten
ja TE-toimistojen kanssa. Muutoksen valmistelussa on tärkeää, että kaikki edellä mainitut organisaatiot ovat tasapuolisesti ja aktiivisesti mukana. Lisäksi on tarpeen, että muutostyöhön osallistuvat myös aluehallintovirastot ja maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat.
Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen toimeenpano jakautuu neljään vaiheeseen:
1) esivalmistelu (1.7.2017 saakka),
2) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin)
(1.7.2017 – 1.3.2018),
3) maakunnan käynnistymisvaihe (1.3.2018 – 31.12.2018) ja
4) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2019 alkaen).
Taustamuistiossa uuden maakunnan käynnistämisen esivalmistelun organisoinnista on todettu
mm. seuraavaa: ”Maakuntien alueilla on perusteltua sopia maakunta-aloitteisesti uuden maakuntahallinnon perustamisen yleisen esivalmisteluvaiheen organisoitumisesta. Suositeltavaa ja
perusteltua olisi, että kaikissa maakunnissa pyrittäisiin saamaan muutoksen esivalmistelu käynnistettyä ennen kesälomakautta eli kesäkuun 2016 loppuun mennessä.
Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston sekä aluehallintoviraston olisi sovittava esivalmistelun organisoitumisesta. Maakunnan liitto toimii aloitteen tekijänä esivalmistelun käynnistämisessä ja kutsuu keskeisten tahojen johdon käynnistyskokoukseen. Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheelle on tarpeen perustaa ohjausryhmä, johon kuuluu tasapuolisesti kaikkien keskeisten tahojen edustus.
Ohjausryhmä nimeää esivalmisteluvaiheelle alueellisen muutosjohtajan tai muutosprojektin projektipäällikön. On tärkeää, että muutosvalmistelun vetäjä nauttii kaikkien osallistuvien kunnallisten ja valtion organisaatioiden luottamusta. Alueellisen muutosjohtajan tehtävän tulisi olla
määräaikainen 30.6.2017 saakka. Esivalmisteluun osallistuvat organisaatiot sopivat muutosjohtajan palkka- ja muiden henkilöstömenojen maksamisesta ja palvelussuhteen ehdoista. Ohjausryhmä ja valmisteluun osallistuvat organisaatiot osoittaa hänen avukseen tarvittavat resurssit
niin, että esivalmisteluvaiheen tehtävät saadaan hoidettua.
Henkilöstö on sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tärkeimpiä voimavaroja, uudistukset ja
niiden toimeenpano tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Hallituksen 5.4.2016 annetuissa linjauksissa on lähtökohtana, että henkilöstön edustajat osallistuvat maakunnalliseen muutosvalmisteluun.”
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Koordinaatioryhmän kokoukseen 22.6.2016 kutsuttiin myös Itä-Suomen aluehallintoviraston ja
Pohjois-Karjalan TE-toimiston edustajat. Koordinaatioryhmä päätti kokouksessaan 22.6.2016
(22 §) yksimielisesti esittää ohjausryhmälle, että koordinaatioryhmää täydennettäisiin Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Karjalan TE-toimiston edustajalla ja että valmistelua jatketaan aiemmin käynnistetyllä tavalla koko esivalmisteluvaiheen 1.7.2017 saakka. Koordinaatioryhmä totesi käydyn keskustelun johtopäätöksenä, että koordinaatioryhmän valmistelija aluekehityspäällikkö Jarno Turunen nauttii koordinaatioryhmässä olevien tahojen luottamusta. Lisäksi koordinaatioryhmä kävi keskustelun maakuntauudistuksen valmistelussa mahdollisesti tarvittavista lisäresursseista ja päätti, että resurssitarpeeseen palataan tarvittaessa. Koordinaatioryhmä kävi evästyskeskustelun kirjeen aiheuttamista mahdollisista muista toimenpiteistä. Koordinaatioryhmä päätti yksimielisesti, että henkilöstöjärjestöjen kanssa käydään yhteinen keskustelu ja henkilöstön osallistumisesta tuodaan esitys seuraavaan kokoukseen.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on antanut 15.8.2016 vastauksen maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistämisestä Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalassa on maakuntauudistukseen liittyen toimittu ennakoidusti ja valmistelu on käynnistetty jo alkuvuodesta 2016. Valtiovarainministeriön kirjeen pohjalta on lähinnä tehty pieniä tarkennuksia valmisteluun.
Kevään 2016 aikana nostettiin valmiutta tulevaan uudistukseen. Koordinaatioryhmä ja ohjausryhmä kokoontuivat molemmat kevään aikana kaksi kertaa. Parhaillaan ollaan siirtymässä varsinaiseen maakuntalain mukaiseen valmisteluun. Syyskuussa 2016 organisoidaan ryhmät, joissa
käytännön valmistelutyö tehdään maakunnan tehtäväalat mahdollisimman täysimääräisesti kattaen.
Pohjois-Karjalan hakemus työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin toimitettiin työja elinkeinoministeriöön 31.5.2016. Pohjois-Karjala valittiin maakunnalliseksi kokeilualueeksi
23.6.2016. Kaikkiaan valtakunnassa käynnistyy kolme maakunnallista kokeilua: Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla.
Valtiovarainministeriö järjesti aluetilaisuuden maakuntauudistuksesta 5.9.2016 Joensuussa.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää
1) merkitä tiedoksi katsauksen valmistelutilanteesta,
2) että valmistelua jatketaan aiemmin käynnistetyllä tavalla koko esivalmisteluvaiheen
1.7.2017 saakka,
3) käydä evästyskeskustelun mahdollisista muista toimenpiteistä maakunnallisen esivalmistelun organisointiin.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
3
Hyväksyttiin yksimielisesti. Ohjausryhmä totesi, että poliittisten piirijärjestöjen tulee kokoontua tammikuun loppuun 2017 mennessä sopimaan luottamushenkilöiden osallistumisesta valmisteluun kuntavaalien jälkeen.
Liite 6.

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”.

Liite 7:

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vastaus maakuntauudistuksen esivalmistelun
käynnistämisestä Pohjois-Karjalassa.

Liite 8.

Uuden maakunnan tehtävät ja valmistelun organisointi.
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32. Koordinaatioryhmän täydentäminen
Koordinaatioryhmä on kokouksessaan 22.6.2016 (22 §) yksimielisesti päättänyt esittää ohjausryhmälle, että koordinaatioryhmää täydennettäisiin Itä-Suomen aluehallintoviraston ja PohjoisKarjalan TE-toimiston edustajalla.
Tulevan maakunnan tehtäviin liittyy tällä hetkellä ylimaakunnallisesti hoidettavia tehtäviä, jotka
voivat olla merkittäviä uudessa maakunnassa. Tällaisia tehtäviä liittyy mm. liikenneasioihin, joita
hoitaa tällä hetkellä Pohjois-Savon ELY-keskus. Rakennerahastoasioissa ELY-keskusten puolella
tehtävät on puolestaan keskitetty Etelä-Savon ELY-keskukseen.
Koordinaatioryhmä on kokouksessaan 9.9.2016 (38 §) päättänyt yksimielisesti esittää ohjausryhmälle, että koordinaatioryhmän kokouksiin kutsuttaisiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenneasioiden sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastoasioiden edustaja.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää, että koordinaatioryhmää täydennetään Itä-Suomen aluehallintoviraston,
Pohjois-Karjalan TE-toimiston, Pohjois-Savon liikenneasioiden ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastoasioiden edustajalla ja pyytää em. tahoja nimeämään edustajansa koordinaatioryhmään.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
33. Käynnistettävät toimintamallit ja niihin perustettavat työryhmät
Esiselvityksen keskeisenä sisältönä on uusien toimintamallien sekä maakuntauudistusta koskevan valmistelun käynnistäminen.
Ohjausryhmä päätti 27.5.2016 kokouksessaan (§ 17) yksimielisesti esittää toimintamalleissa
mukana oleville organisaatioille, että seuraavat toimintamallit käynnistetään:
- ensihoito
- varautuminen
- öljyvahinkojen torjunta
- alueidenkäyttö (laajennettuna maakunta – kunta –rajapintaan)
- työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu.
Uudet käynnistettävät toimintamallit:
- kehittämis- ja yritysrahoitus
- viljelijäpalvelut
- henkilökuljetukset ja logistiikka
- rahoitus- ja ohjausjärjestelmä
- digitaaliset palvelut
- tukipalvelut ja ICT
- rahoitus- ja ohjausjärjestelmä
Lisäksi ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi etenee osana Siun Sotea ja siihen ei tässä yhteydessä olla perustamassa erillistä ryhmää.
Näistä toimintamalleista erityisesti kehittämis- ja yritysrahoitukseen sekä rahoitus- ja ohjausjärjestelmään liittyy edunvalvonnallisia näkökulmia. Mahdollisten uusien toimintamallien valmistelun käynnistämisestä on käyty evästyskeskustelu koordinaatioryhmässä 24.5.2016 (11 §) ja
ohjausryhmässä 27.5.2016 (20 §). Koordinaatioryhmä päätti 22.6.2016 kokouksessaan (23 §)
yksimielisesti, että esiselvityksen mukainen maakuntauudistuksen valmistelun organisoitumisen
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kokonaisuus valmistellaan seuraavaan kokoukseen ja että asian valmisteluryhmää täydennetään
kuntien edustajilla.
Koordinaatioryhmä on kokouksessaan 9.9.2016 (36 §) päättänyt yksimielisesti
1) hyväksyä käynnistettävät toimintamallit,
2) hyväksyä toimintamalleihin perustettavien työryhmien kokoonpanon,
3) saattaa asian tiedoksi ohjausryhmälle.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 9.

Toimintamalleihin perustettavat työryhmät.

34. Henkilöstön osallistuminen valmisteluun
Henkilöstö on maakuntauudistuksen tärkein voimavara, siksi uudistus on tärkeä ensi metreistä
lähtien tehdä yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstö tarvitsee tietoa esivalmistelun etenemisestä, henkilöstöä koskevista suunnitelmista ja päätöksistä, aikatauluista ja mahdollisista omaa
työtä koskevista muutoksista. Henkilöstön tiedon tarve kasvaa valmistelun edetessä suunnittelusta konkretiaan. Esivalmistelun viestintä on osa muutosjohtamista, jolla tuetaan integraatiota
ja henkilöstön sitoutumista. Esivalmisteluvaiheessa kunkin mukana olevan organisaation johto
vastaa oman organisaationsa henkilöstön aktiivisesta informoinnista ja osallistumisesta uudistuksen valmisteluun.
Koordinaatioryhmä päätti kokouksessaan 22.6.2016 (22 §) yksimielisesti, että henkilöstöjärjestöjen kanssa käydään yhteinen keskustelu ja henkilöstön osallistumisesta tuodaan esitys seuraavaan kokoukseen.
Maakuntauudistukseen kohteena olevien organisaatioiden henkilöstön edustajille eli henkilöstöjärjestöjen luottamusmiehille ja työnantajaedustajille järjestettiin yhteinen tilaisuus 1.9.2016.
Tilaisuudessa keskusteltiin henkilöstön osallistumisesta maakuntauudistuksen valmisteluun Pohjois-Karjalassa. Tarvetta vastaavanlaiselle tilaisuudelle nähtiin myös jatkossa. Tilaisuuden jälkeen tapaamiseen osallistuneet henkilöstöjärjestöt pitivät oman neuvottelun. Neuvottelun perusteella henkilöstöjärjestöt ilmoittavat kaikista maakuntaan siirtyvistä organisaatioista yhden
edustajan ja yhden varaedustajan mahdollisesti perustettavaan henkilöstöön vaikuttavia asioita
käsittelevään ryhmään 30.9.2016 mennessä.
Seuraavassa vaiheessa ryhmän perustamiseksi tulisi valmistella ryhmän kokoonpano eli sekä
työnantajien että henkilöstön edustus.
Koordinaatioryhmä on kokouksessaan 9.9.2016 (37 §) päättänyt yksimielisesti
1) merkitä tilannekatsauksen tiedoksi,
2) esittää ohjausryhmälle, että henkilöstöasioihin perustetaan erillinen ryhmä.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää
1) merkitä tilannekatsauksen tiedoksi
2) perustaa henkilöstöasioihin erillisen ryhmän
3) käydä evästyskeskustelun ryhmän perustamisesta.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
3
Hyväksyttiin yksimielisesti. Koordinaatioryhmälle päätettiin yksimielisesti antaa valmisteltavaksi esitys henkilöstön osallistumisesta valmisteluun.

7

Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
35. 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.
Maakunta – kunta –rajapinnan määrittelyn käynnistämisestä on käyty evästyskeskustelu koordinaatioryhmässä 24.5. 2016 (12 §) ja ohjausryhmässä 27.5.2016 (21 §). Koordinaatioryhmä
päätti 22.6.2016 kokouksessaan (23 §) yksimielisesti, että esiselvityksen mukainen maakuntauudistuksen valmistelun organisoitumisen kokonaisuus valmistellaan seuraavaan kokoukseen ja
että asian valmisteluryhmää täydennetään kuntien edustajilla.
Yhteistyössä tehdyn valmistelun perusteella on päädytty esittämään, että erillistä rajapintaryhmää ei perustettaisi. Sen sijaan jokaisen toimintamallin kohdalla tarkasteltaisiin keskeiset rajapinnat ja rajapinta-asioita käsiteltäisiin koordinaatioryhmässä.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Seppo Eskelinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.00 ennen päätöksentekoa.
36. 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
Viestintäsuunnitelman sisällöstä on käyty evästyskeskustelu ohjausryhmässä 27.5.2016 (22 §).
Viestintäsuunnitelma päätettiin tuoda seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen päätettäväksi.
Viestintäsuunnitelmaa on täydennetty saadun evästyksen pohjalta. Se on myös laajennettu
kattamaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen 1.7.2017 saakka.
Koordinaatioryhmä on kokouksessaan 22.6.2016 (24 §) käsitellyt viestintäsuunnitelman ja päättänyt esittää ohjausryhmälle, että viestintään nimetään erillinen ryhmä.
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Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää
1) hyväksyä viestintäsuunnitelman,
2) että viestintään perustetaan erillinen ryhmä
3) nimetä liitteen 11 mukaisen viestintäryhmän.
Päätös:
1-3 Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 10.

Luonnos viestintäsuunnitelmasta.

Liite 11.

Esitys viestintäryhmän kokoonpanosta.

37. Maakuntauudistukseen liittyvät tilaisuudet
Uusien toimintamallien työryhmille ja valmisteluryhmille olisi hyvä järjestää yhteinen tilaisuus,
jossa voitaisiin tarkemmin yhteisesti käydä läpi maakuntauudistuksen etenemistä ja ryhmien
tehtäväksi antoa. Ehdotettu ajankohta tilaisuudelle olisi torstai 13.10. klo 13–15.
Maakuntauudistus kiinnostaa laajalti erilaisia sidosryhmiä, yrityksiä, julkisia toimijoita ja järjestöjä. Ensimmäinen kaikille avoin käynnistystilaisuus järjestettiin 25.1.2016. Kun valmistelu maakunnassa etenee, olisi syksyllä hyvä järjestää kaikille avoin tilaisuus maakuntauudistuksesta.
Ajankohtaehdotus tilaisuudelle olisi torstai 13.10. klo 15–18.
Syksyllä olisi myös hyvä järjestää maakuntauudistukseen liittyen kuntakierros, ajankohta olisi
loka-marraskuu.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä käy evästystilaisuuden maakuntauudistukseen liittyvien tilaisuuksien järjestämisestä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
38. Pöytäkirjojen julkisuus
Päätösehdotus:
Ohjausryhmälle päättää pöytäkirjojen julkistamisesta ja niiden laittamisesta maakuntauudistuksen nettisivuille nähtäville.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että ohjausryhmän kokouspöytäkirjat ovat julkisia ja laitetaan maakuntauudistuksen nettisivuille nähtäville heti sen jälkeen, kun pöytäkirjaluonnos on
käynyt sähköpostilla ohjausryhmän kommenttikierroksella.
39. Muut asiat
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
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40. Ohjausryhmän seuraavien kokousten ajankohdista ja kokouspaikoista sopiminen
Ajatuksena on, että koordinaatioryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa ja kokoukset pidetään ennen ohjausryhmän kokouksia. Koordinaatioryhmän seuraavat kokoukset ovat
torstaina 6.10. klo 14-, torstaina 10.11. klo 14- ja torstaina 15.12. klo 9-. Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa. Seuraava ohjausryhmän kokous olisi hyvä järjestää lakiluonnosten lausuntoaikana. Ohjausryhmän seuraavaa kokousta ehdotetaan pidettäväksi viikolla 41 Joensuussa.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten ajankohdista ja kokouspaikoista.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että seuraava kokous pidetään torstaina 17.11. klo 17.30.
41. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.
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