Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
Pöytäkirja 4/2017

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 28.6.2017 klo 18.00 – 20.00

Paikka:

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Muut:
X
Risto Poutiainen
X
Kari Karjalainen
X
Janne Kärkkäinen
Rauno Jussila
X
Jarno Turunen
X
Pekka Kuosmanen

Heinäveden kunta
Ilomantsin kunta
Joensuun kaupunki
Joensuun kaupunki
Juuan kunta
Kiteen kaupunki
- 45 §
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
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun kaupunki, koordinaatioryhmän pj.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(sihteeri)
Joensuun kaupunki

38. Kokouksen avaus
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen.
39. Kokouksen osanottajien toteaminen
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen osanottajat.
Päätös:
Todettiin kokouksen osanottajat.
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40. Edellisen kokouksen muistio
Kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon ja muistiot hyväksytään ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 11.4.2017 pidetyn kokouksen muistio on toimitettu
kokouksen jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi ja kommentoitavaksi. Muistioon ei ole
ollut huomautettavaa.
Päätösehdotus:
Hyväksytään edellisen 11.4.2017 pidetyn kokouksen muistio.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 1.

Muistio 11.4.2017 pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

41. Valtakunnallisen valmistelun tilannekatsaus
Maakuntauudistuksen ensimmäisen vaiheen lakipaketti on eduskunnan käsissä ja parhaillaan
valiokuntien
käsittelyssä.
Juhannuksen
jälkeisellä
viikolla
on
odotettavissa
perustuslakivaliokunnan lausunto, jonka pohjalta lainsäädäntöä tultaneen osin muuttamaan. On
ennakoitu, että kriittisiä kysymyksiä esityksessä ovat erityisesti yhdenvertaisuus ja julkisen
vallan käyttö. Kritiikkiä lakiluonnoksissa on erityisesti tullut toimeenpanon aikatauluun,
yhtiöittämiseen ja tietojärjestelmien rakentamisen aikatauluun.
Hallitus osoittaa merkittävän 100 miljoonan euron rahoituksen valinnanvapauden pilotointiin
vuodelle 2018. Nykyiset terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaan järjestämisvastuussa
olevat kunnat ja kuntayhtymät voivat asianomaisten kuntien ja kuntayhtymien yhteisellä
päätöksellä hakea valinnanvapauspilotointiin. Pilotin tulee kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80
prosenttia maakunnan väestöstä ja tavoitteena olisi koko maakunnan laajuinen kattavuus. Pilotit
haetaan kahdessa vaiheessa niin, että ensimmäinen haku päättyy 7.7.2017. Pilotit voisivat
käynnistyä 1.1.2018 ja käytännössä olla toiminnassa viimeistään 1.7.2018.
Maakuntauudistuksen II-vaiheen lakipaketti oli lausunnoilla 19.6.2017 saakka. Hallituksen
esitysluonnos sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä siirrettäviä
eräitä tehtäväkokonaisuuksia koskevien erityislakien muuttamiseksi. Esitysluonnokseen
sisältyvien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu on tarkoitus siirtyä maakunnille vuoden
2019 alusta. Hallituksen esitysluonnos sisältää myös ehdotukset uudesta Valtion lupa- ja
valvontavirastosta, jolle kootaan valtiolle kuuluvia lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä
maakuntauudistuksen yhteydessä lakkautettavilta aluehallintovirastoilta, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksilta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Viraston on tarkoitus
aloittaa toimintansa 1.1.2019.
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.
Liite 2.

Maakuntahallituksen lausunto maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion
lupa-,
ohjausja
valvontatehtävien
uudelleenorganisointia
koskevasta
lakiluonnoksesta.
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42. Väliaikaisen valmistelutoimielimen
toiminnan käynnistäminen

perustaminen

ja

maakunnan

toimiston

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.
Pohjois-Karjalassa maakuntauudistuksen koordinaatioryhmän kokouksessa 7.4.2017 tehtiin
esitys väliaikaisen toimielimen kokoonpanoksi. Maakunnan väliaikaisen toimielimen
kokoonpanoa koskeva neuvottelu pidettiin 5.5.2017 ja siinä saavutettiin yksimielinen
neuvottelutulos kokoonpanosta. Maakuntahallitus on 16.5.2017 asettanut väliaikaisen
valmistelutoimielimen 5.5.2017 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti ehdollisena siten,
että se tulee voimaan kun voimaanpanoa koskevat lait on vahvistettu.
Väliaikainen valmistelutoimielin voi palkata henkilöitä avustamaan toimielintä sen tehtävien
hoitamisessa. Henkilöt palkataan maakuntaan virka- tai työsopimussuhteeseen ja heidän
työnantajavelvoitteistaan vastaa valmistelutoimielin toimikautensa ajan. Valmistelutoimielin voi
ottaa kuitenkin henkilöitä virka- tai työsopimussuhteeseen määräaikaisesti siten, että määräaika
päättyy viimeistään 31.12.2018.
Väliaikaisen toimielimen työn tueksi tarvitaan asioita valmistelevia, palkattuja työntekijöitä.
Tällä hetkellä tiedossa oleva valtion rahoitus Pohjois-Karjalan väliaikaishallintoon on n. 500 000
€. Valtion lisätalousarviossa ollaan esittämässä 22 miljoonan euron lisärahoitusta koko maan
osalta ja sen alueellinen/Pohjois-Karjalan osuus täsmentyy myöhemmin. Rahoitusta on haettava
30.6. mennessä, esityksen mukaan ko. rahoitusta on mahdollista käyttää myös pidentyneeseen
esivalmisteluvaiheen kustannuksiin 1.7. alkaen. Rahoitusta tästä osoitetaan myös ICTkustannuksiin. Vuoden 2018 valtion talousarvioon tullaan myös esittämään rahoitusta em.
kustannuksiin.
Valmistelutoimielin on kokoontunut epävirallisesti kahdesti ja valmistellut mm. toimiston
toiminnan käynnistämistä ja päättänyt avainhenkilöiden haun avaamisesta. Maakunnan
toimiston toiminta on tarpeen käynnistää jo esivalmisteluvaiheessa ja hakea toimistoon
avainhenkilöitä. Se tapahtuu julkisella haulla, ilmoittautumismenettelyllä sekä nimeämällä
henkilöt suoraan ilman haku- tai ilmoittautumismenettelyä.
Avainhenkilöitä ovat toimiston johtaja sekä muut asiantuntijat. Väliaikainen toimielin on
suositellut
maakuntaliitolle,
että
maakuntaliitto
palkkaisi
Pekka
Kuosmasen
maakuntauudistuksen
esivalmisteluvaiheeseen
muutosjohtajaksi,
tehtävänään
väliaikaishallinnon valmisteluun liittyvät tehtävät. Toimiston henkilöitä tultaneen hakemaan ja
nimeämään useassa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käynnistetty hakumenettelyt
sellaisten tehtävien osalta, joita käynnistymisen alkuvaiheessa tarvitaan. Toimielin on päättänyt
käynnistää kohdennetun haun maakuntauudistusta koskevien organisaatioiden henkilöstölle.
Haulla haetaan lisäresursseja maakuntauudistuksen valmisteluun ja kohdentuvat ensisijaisesti
väliaikaishallinnon tehtävien valmisteluun.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 3.

Hakuilmoitus.
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43. 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 kahdeksan kertaa.
Koordinaatioryhmän yhdestoista kokous oli 21.6.2017. Henkilöstöryhmä on kokoontunut viisi
kertaa, viimeisin kokous pidettiin 23.5.2017. Viestintäryhmän seitsemäs kokous oli 16.6.2017.
Maakuntauudistuksesta on kierretty kertomassa ja keskustelemassa tähän mennessä 54 eri
tilaisuudessa: seminaareissa, sidosryhmätilaisuuksissa ja kokouksissa. Maakuntauudistus
kiinnostaa laajalti erilaisia sidosryhmiä, yrityksiä, julkisia toimijoita ja järjestöjä.
Keskustelut ylimaakunnallisista tehtävistä ja maakuntien yhteistoiminnasta on aktivoitunut
keväällä. ELY-keskusten nykyisin ylimaakunnallisesti hoidettavista tehtävistä on tehty
kartoitustyötä.
Järjestöfoorumi kokoontui 21.6. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros sekä
hyvinvoinnin muutosfoorumi pidetään 7.9. Elinvoiman muutosfoorumin on ajateltu
kokoontuvan 8.9.
Koordinaatioryhmän ja ohjausryhmän toiminta jatkuvat syksyllä väliaikaisen toimielimen
rinnalla. Huhtikuussa 2017 käytyjen kuntavaalien jälkeen on tarpeen nimetä ohjausryhmä
uudelleen. Maakuntahallitus on kokouksessaan 19.6.2017 päättänyt nimetä Pohjois-Karjalan
maakuntauudistuksen ohjausryhmän siten, että siihen kuuluu Joensuun kaupungista kaksi
edustajaa, muista perustettavaan Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvista kunnista kustakin
yksi edustaja sekä Pohjois-Karjalan kuntayhtymien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat.
Samalla maakuntahallitus pyytää em. tahoja nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
44. Toimintamallien tilannekatsaukset
Toimintamalleihin perustetut työryhmät ovat kokoontuneet alkuvuoden aikana tiiviisti. Kevään
tuotokset on raportoitu koordinaatioryhmälle alustavina luonnoksina 5.5. kokouksessa.
Työryhmien työn oli oltava valmis 31.5.2017 mennessä.
Koordinaatioryhmä merkitsi kokouksessaan 21.6.2017 (53 §) valmistelutilanteen tiedoksi ja
suositteli ohjausryhmälle toimintamallien raporttien hyväksymistä. Lisäksi koordinaatioryhmässä
todettiin, että tuotokset ovat toimintamallityöryhmien alustavia näkemyksiä ja antavat pohjan
jatkovalmistelulle. Ohjausryhmän kokouksen jälkeen raportit voidaan laittaa nettisivuille
nähtäville ja kommentoitavaksi.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää
1) merkitä valmistelutilanteen tiedoksi
2) hyväksyä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallin raportin
3) hyväksyä Ensihoidon toimintamallin raportin
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4) hyväksyä Varautumisen toimintamallin raportin
5) hyväksyä Aluekehityksen toimintamallin raportin
6) hyväksyä Kasvupalveluiden toimintamallin raportin
7) hyväksyä ohjausryhmälle Viljelijäpalveluiden toimintamallin raportin
8) hyväksyä Alueidenkäytön toimintamallin raportin
9) hyväksyä Liikenne ja logistiikka -toimintamallin raportin
10) hyväksyä Ympäristön toimintamallin raportin
11) hyväksyä Maakuntastrategian toimintamallin raportin
12) hyväksyä Rahoitus ja ohjaus -toimintamallin raportin
13) hyväksyä Digitaaliset palvelut -toimintamallin raportin
14) hyväksyä Tukipalvelut ja ICT -toimintamallin raportin
Päätös:
1-14 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kohtaan 7 todettiin, että maaseutuasioista tehdään erillinen
selvitys ja se tuodaan ohjausryhmän käsiteltäväksi.
15
Todettiin, että toimintamallityöryhmien tuotokset ovat alustavia näkemyksiä ja antavat
pohjan jatkovalmistelulle. Ohjausryhmä päätti, että raportit laitetaan nettisivuille
nähtäville ja kommentoitavaksi.
Marko Koskinen poistui kokouksesta klo 19.40 kohdan 9 jälkeen.
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli, raporttiluonnos.
Ensihoidon toimintamalli, raporttiluonnos.
Varautumisen toimintamalli, raporttiluonnos.
Aluekehityksen toimintamalli, raporttiluonnos.
Kasvupalveluiden toimintamalli, raporttiluonnos.
Viljelijäpalveluiden toimintamalli, raporttiluonnos.
Alueidenkäytön toimintamalli, raporttiluonnos.
Liikenne ja logistiikka –toimintamalli, raporttiluonnos.
Ympäristön toimintamalli, raporttiluonnos.
Rahoitus ja ohjaus –toimintamalli, raporttiluonnos.
Maakuntastrategian toimintamalli, raporttiluonnos.
Digitaaliset palvelut -toimintamalli, raporttiluonnos.
Tukipalvelut ja ICT –toimintamalli, raporttiluonnos.

45. Muut asiat
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
46. Ohjausryhmän seuraavan kokouksen ajankohdasta ja kokouspaikasta sopiminen
Koordinaatioryhmän ja ohjausryhmän toiminta jatkuvat syksyllä väliaikaisen toimielimen
rinnalla.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja kokouspaikasta.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että seuraava kokous pidetään alustavasti joko keskiviikkona
23.8.2017 klo 18.00 tai keskiviikkona 27.9.2017 klo 18.00 Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.
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47. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
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