Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
Pöytäkirja 2/2017

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:

Torstai 9.3.2017 klo 17.30 – 19.10

Paikka:

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

Ohjausryhmän jäsenet:
X
Auvo Gustafsson
X
Tapio Tykkyläinen
X
Juha Hämäläinen
Markku Kauppinen
X
Sinikka Väyrynen
Marko Koskinen
X
Pertti Haukka
X
Lea Oravalahti-Pehkonen
Jorma Pitkänen
X
Hannu Pääkkönen
X
Jari Turpeinen
X
Minna Varis
X
Tuure Hirvonen
X
Tommi Pesonen
X
Reijo J. Hiltunen
Anna Hölttä
X
Reijo Jeskanen
X
Seppo Eskelinen
X
Hanna Huttunen
X
Eila Heinonen
X
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
14 §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
Ritva Saarelainen
Rauno Jussila
X
Seppo Tiainen
X
Jarno Turunen
X
Ilkka Pirskanen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun kaupunki, koordinaatioryhmän pj.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(sihteeri)
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

12. Kokouksen avaus
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen.
13. Kokouksen osanottajien toteaminen
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen osanottajat.
Päätös:
Todettiin kokouksen osanottajat.
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14. Edellisen kokouksen muistio
Kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon ja muistiot hyväksytään ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 15.2.2017 pidetyn kokouksen muistio on toimitettu
kokouksen jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi ja kommentoitavaksi. Muistioon ei ole
ollut huomautettavaa.
Päätösehdotus:
Hyväksytään edellisen 15.2.2017 pidetyn kokouksen muistio.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tommi Pesonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.32 ennen päätöksentekoa.
Liite 1.

Muistio 15.2.2017 pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

15. Valtakunnallisen valmistelun tilannekatsaus
Hallitus esittää eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen. Hallitus
antoi sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen eduskunnalle 2. maaliskuuta. Hallituksen
esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämiseksi ja niiden voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on maakuntien rahoitusta,
maakuntajakoa, kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, verotusta, henkilöstön asemaa ja
vaaleja koskevia lakeja sekä eräiden yleishallintolakien muutoksia. Kaikkiaan esitykseen sisältyy
34 lakia.
Asiakkaan valinnanvapautta koskeva lakiluonnos on lausuntokierroksella 31.1.–28.3.2017. Työja elinkeinoministeriö on puolestaan pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi alueiden
kehittämisestä ja kasvupalveluista 26.4.2017 mennessä. Lähiaikoina on tulossa lausunnoille
lisää maakuntauudistukseen liittyvää lainsäädäntöä. Maakunta- ja sote-järjestämisuudistus,
valinnanvapauslaki, sote-tuottajalaki ja maakuntien rahoituslaki on tarkoitus hyväksyä
eduskunnassa kesäkuussa 2017. Lisäksi monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta
laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.
Vuoden 2017 talousarvioon on otettu 800 000 euron määräraha maakuntien perustamiseen
liittyvän
esivalmistelun
tukemiseen.
Maakuntien
liitot
voivat
hakea
tukea
valtiovarainministeriöstä 9.3.2017 mennessä. Avustuksen määrä kullekin maakunnalle on
20 000 - 80 000 euroa valmistelutehtävän laajuus, vaativuus, syntyneet kustannukset ja tehdyt
selvitykset huomioon ottaen.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
16. Valinnanvapauslain luonnoksen lausuntovalmistelu
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet sote-uudistukseen
liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausunnolle 31. tammikuuta. Lausuntoaikaa on
28.3.2017 saakka.
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Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen
saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan
toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle
kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Tavoitteena on, että lausuntovalmistelua tehdään yhdessä ja jokainen taho pyrkisi huomioimaan
strategisesti tärkeitä yhteisiä näkemyksiä omassa lausunnossaan. Jokainen taho kuitenkin
antaisi oman lausuntonsa. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 15.2.2017 (4 §) yksimielisesti,
että poliittinen ohjausryhmä tulee käsittelemään yhteisen lausuntopohjan.
Yhteisessä lausuntopohjassa nähdään tärkeäksi lausua seuraavista asiakokonaisuuksista:
1.
Päivystyksen toimivuutta ei voi vaarantaa
2.
Integraatiota ei saa unohtaa
3.
Ensihoito turvattava
4.
Valinnanvapaus ja markkinoiden avaaminen tehtävä hallitusti –
valinnanvapaus tulisi toteuttaa esimerkiksi palvelusetelien käyttöönottoa
laajentamalla
5.
Kustannusten hillinnän tavoitetta ei saa unohtaa
6.
Maakuntien saatava päättää tarkoituksenmukaisesta organisoitumisesta
Esitetty valinnanvapausmalli ei nykymuodossaan ole pohjoiskarjalaisten asiakkaiden ja
yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Esitetty valinnanvapausmalli voi vaarantaa yhteiskunnan
kannalta kriittisen päivystystoiminnan, hajottaa palvelujen integraation sekä lisää kustannuksia.
Nykyinen Siun Soten toiminta on mallina kustannustehokkaampi ja turvaa paremmin palvelujen
integraation, uudistus tarkoittaisikin merkittäviä taka-askeleita sosiaali- ja terveydenhuollon
kokonaisuudelle Pohjois-Karjalassa.
Ohjausryhmä kävi kokouksessaan 15.2.2017 (4 §) keskustelun valinnanvapauden käsittelyn
menettelytavasta. Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että poliittinen ohjausryhmä tulee
käsittelemään yhteisen lausuntopohjan. Koordinaatioryhmä on kokouksessaan 3.3.2017 (21 §)
yksimielisesti
1) käsitellyt yhteisen lausuntopohjan
2) esittänyt ohjausryhmälle yhteisen yhteenvetomuistion ja lausuntopohjan hyväksymistä
kokouksessa tehdyin muutoksin ja
3) esittänyt ohjausryhmälle, että se suosittelee maakuntauudistuksessa mukana oleville tahoille
yhteenvetomuistion ja lausuntopohjan hyödyntämistä omissa lausunnoissaan.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) hyväksyy yhteisen yhteenvetomuistion ja lausuntopohjan
2) suosittelee maakuntauudistuksessa mukana oleville tahoille yhteenvetomuistion ja
lausuntopohjan hyödyntämistä omissa lausunnoissaan
3) päättää mahdollisista muista jatkotoimista.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
3 Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että yhteenvetomuistio ja lausuntopohja laitetaan
uudistuksen nettisivuille nähtäville.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.

Lausuntopyyntö 31.1.2017.
Yhteenvetomuistio keskeisistä näkemyksistä.
Yhteinen lausuntopohja valinnanvapaudesta.
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17. Maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen Pohjois-Karjalassa
Pohjois-Karjalassa maakuntauudistuksen valmistelussa on esivalmisteluvaiheessa kolme
keskeistä asiaa:
1) valtakunnalliseen valmisteluun vaikuttaminen (erityisesti lausuntovalmistelu, vierailut,
vaikuttamistyö)
2) oman valmistelun käynnistäminen (erityisesti toimintamallityö, organisointi)
3) yleisen tietoisuuden lisääminen.
Pohjoiskarjalaisia toimijoita on mukana monissa valtakunnallisissa valmisteluryhmissä.
Valtakunnallinen muutosjohtajaverkosto on kokoontunut tähän mennessä neljästi.
Koordinaatioryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa, viimeisin kokous pidettiin 3.3.2017.
Toimintamallityöryhmät ovat tehneet ansiokasta työtä ja ensimmäisen vaiheen tuotokset
raportoitiin ohjausryhmälle helmikuussa. Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen tiekartta:
”Askelmerkit Meijän maakuntaan – Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen tiekartta”
hyväksyttiin ohjausryhmässä 15.2., samoin elinvoiman, hyvinvoinnin ja järjestöasioiden
muutosfoorumien perustaminen. Toimintamallien ensimmäisen vaiheen raportit ja uudistuksen
tiekartta ovat nähtävillä uudistuksen nettisivuilla pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus.
Viestintäryhmän neljäs kokous oli 13.2.2017. Uudistuksen toinen uutiskirje on julkaistu,
tiedotustilaisuus uudistuksesta pidettiin edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen 17.2.2017.
Henkilöstöryhmä on kokoontunut kolmesti, viimeksi 24.2.2017.
Maakuntauudistuksesta on kierretty kertomassa ja keskustelemassa tähän mennessä 43 eri
tilaisuudessa: seminaareissa, sidosryhmätilaisuuksissa ja kokouksissa. Maakuntauudistus
kiinnostaa laajalti erilaisia sidosryhmiä, yrityksiä, julkisia toimijoita ja järjestöjä.
Elinkeinotapahtuma järjestetään Joensuussa 3.4.2017 ja sinne ovat tulossa puhumaan mm.
elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Ministeri
Vehviläinen on tulossa myös avaamaan 14.3.2017 Helsingissä järjestettävän ”Yhdessä
asukkaiden kanssa” -osallisuustilaisuuden, missä kerrotaan hyvistä kokemuksista osallisuuden
edistämisestä Pohjois-Karjalassa. Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo ja maakuntauudistuksen
muutosjohtaja Pauli Harju tekevät yhteisen maakuntakierroksen helmi-huhtikuussa 2017.
Pohjois-Karjalan tilaisuus järjestetään torstaina 6.4.2017 Kolilla.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
18. Rahoitus ja ohjaus
Yhtenä uutena toimintamallina maakunnassa on valmisteltu rahoituksen ja ohjauksen selvitystyötä. Kokouksessa kuullaan esitys työryhmän selvitystyön tämän hetkisestä tilanteesta.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi
2) käy evästyskeskustelun jatkotyöhön.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
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19. Muut asiat
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
20. Ohjausryhmän seuraavien kokousten ajankohdista ja kokouspaikoista sopiminen
Ajatuksena on, että koordinaatioryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa ja
kokoukset pidetään ennen ohjausryhmän kokouksia.
Koordinaatioryhmä päätti 20.12.2016 kokouksessaan (82 §) yksimielisesti kevään 2017
kokousten ajankohdiksi:
pe 3.2. klo 12-15
pe 3.3. klo 12-15
pe 7.4. klo 12-15
pe 5.5. klo 12-15
ke 21.6. klo 12-15.
Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten ajankohdista ja kokouspaikoista.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että seuraava kokous pidetään perjantaina 21.4.2017 klo 15
Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.
21. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
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