Siun Sotesta Meijän Maakuntaan
Pöytäkirja 5/2017

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 18.00 – 19.31

Paikka:

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

Ohjausryhmän jäsenet:
X
Auvo Gustafsson
X
Tapio Tykkyläinen
X
Juha Hämäläinen
X
Markku Kauppinen
X
Sinikka Väyrynen
Marko Koskinen
Pertti Haukka
X
Lea Oravalahti-Pehkonen
Jorma Pitkänen
Hannu Pääkkönen
Jari Turpeinen
Minna Varis
X
Tuure Hirvonen
X
Tommi Pesonen
X
Reijo J. Hiltunen
X
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
- 53 §
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
- 55 §
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(puheenjohtaja)
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

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

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

48. Kokouksen avaus
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen.
49. Kokouksen osanottajien toteaminen
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen osanottajat.
Päätös:
Todettiin kokouksen osanottajat.
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50. Edellisen kokouksen muistio
Kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon ja muistiot hyväksytään ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 28.6.2017 pidetyn kokouksen muistio on toimitettu
kokouksen jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi ja kommentoitavaksi. Muistioon ei ole
ollut huomautettavaa.
Päätösehdotus:
Hyväksytään edellisen 28.6.2017 pidetyn kokouksen muistio.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 1.

Muistio 28.6.2017 pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

51. Valtakunnallisen valmistelun tilannekatsaus
Perustuslakivaliokunta on 29.6.2017 antanut lausuntonsa sote- ja maakuntauudistusta
käsittelevästä lakipaketista:
HE maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017 vp).
HE laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden
tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017 vp).
HE laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 52/2017 vp).
HE maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta
koskevaksi lainsäädännöksi sekä hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi
maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta (HE 57/2017 vp).
HE maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta
koskevaksi lainsäädännöksi sekä hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä
Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta (HE 71/2017 vp).
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa kriittisimpiä kohtia ovat kuntien omaisuusjärjestelyt,
maakunnan sote-palvelujen pakkoyhtiöittäminen, valinnanvapauden aikataulutus, julkisen
vallan käyttö ja asiakassetelin toteutus. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017, että sote- ja
maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.
Hallitus antaa eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi alkuvuonna 2018. Maakunta, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018. Tällöin lait
voisivat tulla voimaan kesällä 2018. STM on 14.7. asettanut virkamiestyöryhmän
valmistelemaan uuden hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan
valinnanvapauslaiksi.
Oheisessa linkissä uusi sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu: http://alueuudistus.fi/aikataulu
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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52. Maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen Pohjois-Karjalassa
Maakunnan tulevaisuuden turvaamiseksi valmistelua on tärkeää jatkaa. Oman valmistelun
jatkamisen ohella tärkeää on valtakunnallinen edunvalvonta. Demokraattinen ohjaus on tärkeää
hoitaa ohjausryhmän kautta. Ajatus on, että VATE ohjaa esivalmistelua ja valmistelutiimi toimii
sen ohjauksessa. Juridiset päätökset pitää tehdä maakuntaliiton sääntöjen mukaisesti.
Maakuntahallitus käsittelee budjetin, jonka raameissa valmistelutiimi toimii VATEn ohjaamana.
Valmistelutoimielin on käsitellyt loppuvuoden talousarviota 29.6. ja 9.8. kokouksissaan.
Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle on laadittu esivalmistelun seuraavaan vaiheeseen
talousarvio ajalle 1.7. – 31.12.2017. Talousarviossa on huomioitu valtiovarainministeriön päätös
5.7.2017 maakunnan perustamiseen liittyvästä rahoituksesta (293 689 euroa). Talousarviota on
syytä tarkentaa sitten, kun valtiovarainministeriöltä on saatu tieto mahdollisesta
lisärahoituksesta. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon perustettavan toimiston
arvioitavissa olevat kulut 1.7. – 31.12.2017. Henkilöstökuluissa on perusteena 7,6 henkilön
palkkaaminen. Talousarviossa kulut ovat yhteensä 344 500 euroa. Lisäksi tälle vuodelle on jo
myönnetty maakunnan ICT-valmistelukuluihin rahoitusta ja mahdollisesti vielä saadaan
lisärahoitusta.
Valmistelutoimielin päätti maakunnan toimiston avainhenkilöiden haun käynnistämisestä ja
siihen liittyvistä menettelytavoista kokouksessaan 8.6.2017. Haku päättyi 28.6.2017.
Ohjausryhmä
merkitsi
valmistelutilanteen
tiedoksi
28.6.2017
kokouksessaan.
Valmistelutoimielin päätti 29.6.2017 kokouksessaan antaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle
valtuudet tehtävien täyttämisen valinta- ja päätöksentekomenettelystä. Haussa mahdollisesti
täyttämättä jäävissä tehtävissä voidaan tehdä suoraa henkilöhakua. Tavoitteena on, että
valmistelutiimi aloittaa toimintansa yhteisissä tiloissa 1.9. alkaen.
Siun soten yhtymävaltuusto on 6.6.2017 päättänyt, että Siun sote hakee osallistumista sekä
sote-keskus –pilottiin että henkilökohtaisen budjetin pilottiin. Hakemukset on lähetetty
7.7.2017.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
53. Lausuntovalmistelu: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain
muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt
(STM063:00/2017) lausuntoa liittyen
maakuntauudistukseen ja tarkemmin työttömyysturvalain muutokseen. Lausuntoa pyydetään
hallituksen esityksen lakiluonnoksesta, missä säädetään pitkään työmarkkinatukea saavien
kotikunnalle nyt kuuluvista rahoitusvastuista.
Kunnat vastaavat osasta työmarkkinatukimaksuista niin, että arvion mukaan tänä vuonna nämä
maksut ovat Pohjois-Karjalan kunnille noin 16 milj. €. Lakiluonnoksessa esitetään, että kuntien
rahoitusvastuu muuttuisi maakuntauudistuksen myötä niin, että maakunta ja kunnat
puolittaisivat kulut. Tämä tapahtuisi kuitenkin kustannusneutraalista niin, että maakunnille
siirrettäisiin valtionosuuksia kompensoimaan työmarkkinatukimenoja. Kyse on myös
periaatteellisesti tärkeästä ratkaisusta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa, asia koskettaa
merkittävästi kun tien ja maakunnan rajapintaa.
Pohjois-Karjalasta on maakuntaliiton lisäksi lausuntoa on pyydetty Joensuun ja Lieksan
kaupungeilta, mutta saadun tiedon mukaan kaikilla kunnilla on mahdollisuus lausua asiassa
näkemyksensä. Lausuntoaikaa on jatkettu 22.9.2017 saakka.
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Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) hyväksyy yhteiset näkemykset lausunnon valmisteluun
2) suosittelee maakuntauudistuksessa mukana oleville tahoille yhteisten näkemysten
hyödyntämistä omissa lausunnoissaan
3) päättää mahdollisista muista jatkotoimista.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
3 Ohjausryhmä suosittelee,
samansisältöisesti.

että

kaikki

Pohjois-Karjalan

kunnat

lausuvat

asiasta

Markku Kauppinen poistui klo 19.05 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.

STM:n lausuntopyyntö lakiluonnoksesta.
Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (työmarkkinatuen
rahoitus).
Näkökulmia työttömyysturvalakiluonnoksen lausuntoa ajatellen.

54. Lausuntovalmistelu: Laki maantielain muuttamista, laki liikennejärjestelmästä ja
maanteistä
Liikenneja
viestintäministeriö
pyytää
lausuntoja
liitteenä
olevasta
hallituksen
esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) muuttamiseksi. Esityksellä toteutettaisiin
maakuntalain 6 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettujen liikennettä ja tienpitoa koskevien
tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Esityksellä siirrettäisiin lisäksi eräitä tehtäviä
maakuntauudistuksen yhteydessä lakkaavista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
Liikennevirastoon. Valtio toimisi edelleen maanteiden omistajana, ja tienpidon rahoitus
toteutettaisiin erillisrahoituksena.
Esityksen tavoitteena on maakuntauudistuksen täytäntöön paneminen maakuntalain 6 §:n 1
momentin 14 kohtaan sisältyvien liikennettä ja tienpitoa koskevien tehtävänalojen osalta.
Esityksen keskeisenä tavoitteena on lisäksi varmistaa maantieverkon valtakunnallinen
yhtenäisyys sekä maanteiden riittävä palvelutaso joka puolella maata. Esityksellä selkeytettäisiin
valtion ja maakunnan välistä toimivaltajakoa liikenne- ja tienpitotehtävissä.
Lausuntopyyntö ja hallituksen esitysluonnos löytyvät oheisesta linkistä:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=306935ae-3383-4525b615-57e8f0b9abec
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) hyväksyy yhteisen lausuntopohjan
2) suosittelee maakuntauudistuksessa mukana oleville tahoille lausuntopohjan ja
hyödyntämistä omissa lausunnoissaan
3) päättää mahdollisista muista jatkotoimista.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
3 Muita päätettäviä jatkotoimia ei ollut.
Liite 5.

Yhteinen lausuntopohja.
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55.
Pohjois-Karjalan
loppuraportti

maakuntauudistuksen

esivalmistelun

(30.6.2017

asti)

Valtiovarainministeriö on päättänyt 27.3.2017 hakemusten perusteella myöntää maakunnan
perustamiseen liittyvää esivalmisteluavustusta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle 40.416 euroa.
Avustus on tarkoitettu 1.8.2016 – 30.6.2017 syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen ehtona on,
että maakunnan liitto sitoutuu toteuttamaan esivalmisteluvaiheen toimenpiteet hakemuksessa
esitetyn mukaisesti.
Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen esivalmistelussa 30.6.2017 asti tehdyt toimenpiteet on
koottu loppuraporttiin.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää
loppuraportin.

hyväksyä

Pohjois-Karjalan

maakuntauudistuksen

esivalmistelun

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Seppo Eskelinen poistui klo 19.25 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
Liite 6.

Luonnos Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen esivalmistelun loppuraportista
(Esivalmistelu 30.6.2017 asti).

56. Muut asiat
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.
Päätös:
Todettiin, että Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidetään 31.8.–1.9.2017
Mikkelissä.
57. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.
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