Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
Pöytäkirja 3/2017

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:

Tiistai 11.4.2017 klo 18.00 – 19.50

Paikka:

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

Ohjausryhmän jäsenet:
X
Auvo Gustafsson
X
Tapio Tykkyläinen
Juha Hämäläinen
Markku Kauppinen
X
Sinikka Väyrynen
X
Marko Koskinen
X
Pertti Haukka
Lea Oravalahti-Pehkonen
Jorma Pitkänen
X
Hannu Pääkkönen
X
Jari Turpeinen
Minna Varis
X
Tuure Hirvonen
X
Tommi Pesonen
X
Reijo J. Hiltunen
X
Anna Hölttä
Reijo Jeskanen
X
Seppo Eskelinen
X
Hanna Huttunen
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
- 32 §
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
Ritva Saarelainen
X
Rauno Jussila
X
Seppo Tiainen
X
Jarno Turunen
X
Eira Varis

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun kaupunki, koordinaatioryhmän pj.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(sihteeri)
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 31 §

27. Kokouksen avaus
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen.
28. Kokouksen osanottajien toteaminen
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen osanottajat.
Päätös:
Todettiin kokouksen osanottajat.
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29. Edellisen kokouksen muistio
Kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon ja muistiot hyväksytään ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 9.3.2017 pidetyn kokouksen muistio on toimitettu
kokouksen jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi ja kommentoitavaksi. Muistioon ei ole
ollut huomautettavaa.
Päätösehdotus:
Hyväksytään edellisen 9.3.2017 pidetyn kokouksen muistio.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 1.

Muistio 9.3.2017 pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

30. 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 koskevan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 28.3.2017. Työja elinkeinoministeriö on puolestaan pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi alueiden
kehittämisestä ja kasvupalveluista 26.4.2017 mennessä. Maakuntien rahoitusta koskeva
lakiluonnos (HE 15/2017) on lausunnoilla 13.4.2017 asti. 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.
Maakuntauudistuksen yhteydessä perustetaan kolme valtakunnallista palvelukeskusta: talousja henkilöstöhallinto, tieto- ja viestintätekniset palvelut sekä toimitila- ja kiinteistöhallinto.
Palvelukeskusten perustamiseen liittyvä työ on aloitettu ja valmistelu vaatii työtä myös
maakunnissa.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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31. Alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden lakiluonnoksen lausuntovalmistelu
Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.
Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminen perustuu pääministeri Sipilän
hallitusohjelmaan ja sen perusteella huhtikuussa 2016 tehtyihin tarkentaviin linjauksiin. Esitys
liittyy hallituksen esitykseen maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta.
Lausunnot hallituksen esityksestä pyydetään antamaan keskiviikkoon 26.4.2017 mennessä
sähköisellä lausuntokyselyllä.
Lisätietoja kasvupalvelu-uudistuksesta: tem.fi/maakuntauudistus
Tavoitteena on, että lausuntovalmistelua tehdään yhdessä ja jokainen taho pyrkisi huomioimaan
strategisesti tärkeitä yhteisiä näkemyksiä omassa lausunnossaan. Jokainen taho kuitenkin
antaisi oman lausuntonsa.
Koordinaatioryhmä on kokouksessaan 7.4.2017 (31 §) yksimielisesti käsitellyt yhteisen
lausuntopohjan, esittää ohjausryhmälle yhteisen lausuntopohjan hyväksymistä sekä esittää
ohjausryhmälle, että se suosittelee maakuntauudistuksessa mukana oleville tahoille
lausuntopohjan ja lausuntoyhteenvedon hyödyntämistä omissa lausunnoissaan.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) hyväksyy yhteisen lausuntopohjan
2) suosittelee maakuntauudistuksessa mukana oleville tahoille
lausuntoyhteenvedon hyödyntämistä omissa lausunnoissaan
3) päättää mahdollisista muista jatkotoimista.

lausuntopohjan

ja

Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
3
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että asiasta tiedotetaan kokouksen tiedotteessa ja
lausuntopohja ja lausuntoyhteenveto laitetaan uudistuksen nettisivuille nähtäville.
Eira Varis oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.18 – 18.47.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.

Lausuntopyyntö 1.3.2017.
Yhteinen lausuntopohja.
Lausuntoyhteenveto keskeisistä näkemyksistä.
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32. Maakuntien rahoitusta
lausuntovalmistelu

koskevan

lakiluonnoksen

täydentämiseen

liittyvä

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esityksen täydentämiseksi
maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi
lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen
ilmoituksen antamiseksi.
Lausunnot hallituksen esityksestä pyydetään antamaan 13.4.2017 mennessä.
Tavoitteena on, että lausuntovalmistelua tehdään yhdessä ja jokainen taho pyrkisi huomioimaan
strategisesti tärkeitä yhteisiä näkemyksiä omassa lausunnossaan. Jokainen taho kuitenkin
antaisi oman lausuntonsa.
Koordinaatioryhmä on kokouksessaan 7.4.2017 (32 §) yksimielisesti käsitellyt yhteisen
lausuntopohjan, esittää ohjausryhmälle yhteisen lausuntopohjan hyväksymistä sekä esittää
ohjausryhmälle, että se suosittelee maakuntauudistuksessa mukana oleville tahoille
lausuntopohjan hyödyntämistä omissa lausunnoissaan.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) hyväksyy yhteisen lausuntopohjan
2) suosittelee
maakuntauudistuksessa
mukana
hyödyntämistä omissa lausunnoissaan
3) päättää mahdollisista muista jatkotoimista.

oleville

tahoille

lausuntopohjan

Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
3
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että asiasta tiedotetaan kokouksen tiedotteessa ja
lausuntopohja laitetaan uudistuksen nettisivuille nähtäville.
Jari Turpeinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 18.58.
Liite 5.
Liite 6.

Lausuntopyyntö 10.3.2017.
Yhteinen lausuntopohja.

33. 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 viidesti.
Koordinaatioryhmän yhdeksäs kokous oli 7.4.2017.
Henkilöstöryhmä on kokoontunut neljä kertaa, viimeisin kokous pidettiin 28.3.2017.
Kokouksessa käsiteltiin mm. muutostukea sote- ja maakuntauudistuksessa. Väliaikaishallintoon
toivottiin resursseja yhteiseen muutostukeen.
Viestintäryhmän viides kokous on 23.3.2017. Maakuntauudistuksesta on kierretty kertomassa
ja
keskustelemassa
tähän
mennessä
47
eri
tilaisuudessa:
seminaareissa,

4

Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
sidosryhmätilaisuuksissa ja kokouksissa. Maakuntauudistus
sidosryhmiä, yrityksiä, julkisia toimijoita ja järjestöjä.

kiinnostaa

laajalti

erilaisia

Talous-, henkilöstö- sekä ICT-tukipalveluiden tavoitetilanteesta maakuntien tapaaminen
järjestettiin Lappeenrannassa 27.3.2017. Itä-Suomen ympäristöterveydenhuollon tapaaminen
oli Heinävedellä 5.4.2017.
Elinkeinotapahtuma järjestettiin Joensuussa 3.4.2017. Valtakunnallisten muutosjohtajien
maakuntakierrokseen liittyvä Pohjois-Karjalan tilaisuus järjestettiin 6.4.2017 Kolilla. Tilaisuudet
ovat
nettitallenteena
katsottavissa
uudistuksen
nettisivuilla
pohjoiskarjala.fi/maakuntauudistus.
Valtiovarainministeriö järjestää yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa 4.5.2017 Kuopiossa
alueellisen tilaisuuden Valtion lupa- ja valvontaviraston muodostamisesta.
Valtiovarainministeriö on 27.3.2017 myöntänyt maakunnan perustamiseen liittyvää
esivalmisteluavustusta maakuntien liitoille. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle myönnetty avustus
on 40.416 euroa. Avustuksen määrä voi olla enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Esivalmistelun ICT-toimenpiteisiin on tämän hetkisen tiedon mukaan tulossa 1,8 miljoonan
euron rahoitus haettavaksi.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
34. Väliaikaishallintoon valmistautuminen
Voimaanpanolain luonnoksen 6 §:n mukaisesti maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin
vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes
maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut
toimintansa.
Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi
voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Väliaikaisen
valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista,
joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Maakunnan liitto johtaa
sopimusneuvotteluja. Maakunnan liiton hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen
neuvottelussa sovitun mukaisesti. Asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.
Väliaikaisen toimielimen tehtävät on määritelty voimaanpanolain 7 §:ssä. Väliaikainen
valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja
käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä
maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan
jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa
jaostolle.
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja
niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle:
1) selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2) osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;
3) osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien
selvittämiseen;
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4) osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5) valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä;
6) päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät
asiat.
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen maakuntaan siten, että
määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018;
2) tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että
määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019.
Edellisen ohjausryhmän kokouksessa 9.3.2017 käydyn keskustelun mukaisesti ajatus on, että
poliittinen ohjausryhmä jatkaa toimintaansa myös väliaikaisen toimielimen aikaan. Myös
koordinaatioryhmän on syytä jatkaa toimintaansa. Koordinaatioryhmä kävi kokouksessaan
7.4.2017 evästyskeskustelun väliaikaisen valmistelutoimielimen muodostamisesta ja
neuvotteluprosessista. Koordinaatioryhmässä päädyttiin yhdessä esittämään yhdeksänjäsenistä
valmistelutoimielintä. Tarkoitus on, että virallinen neuvottelu valmistelutoimielimestä käytäisiin
koordinaatioryhmän kokouksen yhteydessä 5.5.2017.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) hyväksyy osaltaan tämän koordinaatioryhmän neuvottelutuloksen
2) suosittelee, että neuvotteluosapuolet käyvät neuvottelutuloksen pohjalta virallisen
neuvottelun 5.5.2017.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 7.
Liite 8.

Muistio väliaikaishallinnon keskeisistä tehtävistä ja lainsäädännöstä.
Koordinaatioryhmän neuvottelutulos.

35. Muut asiat
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
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36. 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 tarpeen mukaan joko
keskiviikkona 10.5.2017 klo 16.30 (paikka mahdollisesti Carelicum) tai keskiviikkona 28.6. klo
18.00 Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.
37. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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