Siun sotesta Meijän maakuntaan
Pöytäkirja 6/2017

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 25.10.2017 klo 18.00 – 20.23

Paikka:

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

Ohjausryhmän jäsenet:
(x) Auvo Gustafsson
(x) Tapio Tykkyläinen
(-) Eila Heinonen
(x) Markku Kauppinen
(-) Jonna Martikainen
(-) Marko Koskinen
(x) Hanna Koivula
(-) Lea Oravalahti-Pehkonen
(x) Juha Kosonen
(-) Anni Savolainen
(x) Erkki Mononen
(x) Pauli Sahlsten
(x) Tuure Hirvonen
(x) Tommi Pesonen
(-) Ilona Alhoniemi
(x) Anna Hölttä
(x) Juhani Meriläinen
(x) Seppo Eskelinen
(-) Hanna Huttunen
(x) Pentti Keskisalo
(x) Matti Kämäräinen

Heinäveden kunta
Ilomantsin kunta
Joensuun kaupunki
Joensuun kaupunki
-8§
Juuan kunta
Kiteen kaupunki
Kontiolahden kunta
Lieksan kaupunki
Liperin kunta
3§Nurmeksen kaupunki
Outokummun kaupunki
Polvijärven kunta
Rääkkylän kunta
Tohmajärven kunta
Valtimon kunta
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
3§Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
7-8 §
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muut kutsutut:
(x) Kari Karjalainen
(x) Janne Kärkkäinen
(x) Risto Poutiainen
(x) Jari Aho
(x) Rauno Jussila
(x) Pekka Kuosmanen
(x) Jarno Turunen

VATE:n puheenjohtaja, Joensuun kaupunki
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
valmistelutiimi
valmistelutiimi
valmistelutiimi
valmistelutiimi

sihteeri

1. Kokouksen avaus
Päätösehdotus:
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen
avaa kokouksen.
Päätös:
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustaja, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Seppo Eskelinen
avasi kokouksen.
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2. Kokouksen osanottajien toteaminen ja esittäytyminen
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen osanottajat ja suoritetaan osanottajien esittäytyminen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo
Eskelinen.
3. Ohjausryhmän järjestäytyminen
Maakuntauudistuksen valmistelu käynnistyi Pohjois-Karjalassa vuoden 2016 alussa työnimellä
Meijän maakunta. Maakunta- ja soteuudistuksen esivalmisteluvaihe jatkunee kesään 2018.
Ohjausryhmä on toiminut keväästä 2016 alkaen ja pitänyt yhdeksän kokousta.
Luottamushenkilöistä koostuneeseen ohjausryhmään on kuulunut Joensuusta kaksi henkilöä ja
muista tulevaan Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvista kunnista yksi edustaja, lisäksi
ohjausryhmään on kuulunut valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymästä, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta ja Siun sote – Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä. 9.4.2017 järjestettyjen kuntavaalien jälkeen
ohjausryhmä on nimettävä uudestaan.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt kirjeellään 19.6.2017 nimeämään edustajansa Siun
Sotesta Meijän Maakuntaan – esiselvityksen ohjausryhmään viimeistään 31.8.2017. Kuntia on
pyydetty nimeämään edustajansa siten, että Joensuun kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä ja
muut kunnat yhden (1) jäsenen. Kuntayhtymiä pyydettiin nimeämään ohjausryhmään
valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat.
Ohjausryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää
1) valita sen jäseniksi nimettyjen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
2) todeta ohjausryhmän toimikauden jatkuvan
esivalmistelun ja väliaikaishallinnon ajan,

maakunta-

ja

soteuudistuksen

3) että kokouksissa on läsnäolo-oikeus VATE:n puheenjohtajalla, muutosjohtajalla,
maakuntajohtajalla, ELYn edustajalla ja viestintävastaavalla. Lisäksi kokouksiin
kutsutaan asiantuntijoita tarpeen mukaan.
4) että valmistelutiimi hoitaa ohjausryhmän sihteeritehtävät ja kutsuu sihteerikseen
projektijohtaja Jarno Turusen ja hänen varahenkilöksi hallintoasiantuntija Jari Ahon.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti
1
nimetä yksimielisesti puheenjohtajaksi Hanna Huttusen ja varapuheenjohtajaksi Eila
Heinosen,
2-4 hyväksyttiin yksimielisesti.
Anna Hölttä saapui tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 18.06. Juha
Kosonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana kohdan 1 käsittelyn jälkeen klo 18.09.
Liite 1.

Luettelo ohjausryhmän jäsenistä yhteystietoineen.
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4. Ohjausryhmän kokouskäytännöt
Ohjausryhmän sujuvan työskentelyn edellytyksenä on, että ohjausryhmän kokouksia varten
laaditaan kunnallishallinnon käytännön mukaiset esityslistat ja kokouksista laaditaan
kokousmuistiot.
Esityslistoihin sisällytetään käsiteltävän asian tiivis esittely mahdollisine liitteineen ja
valmisteluorganisaatiossa suoritettuun valmisteluun perustuva päätösehdotus. Ohjausryhmän
esityslistat ehdotetaan toimitettavaksi sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille pääsääntöisesti
viisi vuorokautta ennen kokousta.
Muistiot ehdotetaan laadittavan päätöspöytäkirjan muotoisina. Muistiot ehdotetaan
toimitettavaksi ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse mahdollisimman pian kokouksen jälkeen,
ja niihin kokouksessa läsnä olleet voivat antaa kommenttinsa. Varsinaisesti ohjausryhmän
muistiot hyväksytään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Muistio lähetetään tiedoksi
koordinaatioryhmälle ja väliaikaiselle valmistelutoimielimelle sekä taustaorganisaatioiden
kirjaamoihin.
Kokousjärjestelyistä vastaa valmistelutiimi.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää, että
1) sen kokousten esityslistoihin sisällytetään käsiteltävän asian tiivis esittely ja
hanke-organisaatiossa suoritettuun valmisteluun perustuva päätösehdotus,
2) esityslistat toimitetaan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille pääsääntöisesti
viisi vuorokautta ennen ohjausryhmän kokousta ja
3) kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon, ja ne toimitetaan
mahdollisimman pian kokousten jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi
ja kommentoitavaksi ja että muistiot hyväksytään ohjausryhmän seuraavassa
kokouksessa. Kommenttikierroksen jälkeen muistiot laitetaan yleisesti
nähtäville
uudistuksen
nettisivuille.
Muistio
lähetetään
tiedoksi
koordinaatioryhmälle
ja
väliaikaiselle
valmistelutoimielimelle
sekä
taustaorganisaatioiden kirjaamoihin.
4) kokousasioista laaditaan tarvittaessa erillinen tiedote.
Päätös:
1-4 Hyväksyttiin yksimielisesti.
5. Ohjausryhmän kokouspalkkioiden ja matkakustannusten suorittaminen
Ohjausryhmälle ehdotetaan, että kukin kunta/muu organisaatio huolehtii esittämiensä jäsenten
kokouspalkkioista ja matkakustannuksista omien käytäntöjensä mukaisesti.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää, että kukin kunta/muu organisaatio huolehtii esittämiensä jäsenten
kokouspalkkioista ja matkakustannuksista omien käytäntöjensä mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
6. Ohjausryhmän tehtävät
Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen tehtävänä on:
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-

seurata ja tukea VATEn ja valmistelutiimin maakunta- ja soteuudistuksen
valmistelutyötä,
välittää organisaatioiden näkemyksiä valmisteluun ja viestiä valmistelusta omiin
organisaatioihin,
osaltaan ohjata uudistusta niin, että vahvistetaan ja turvataan Pohjois-Karjalan oma
aluehallinto ja mahdollistetaan maakunnan tarpeisiin ja vahvuuksiin perustuva
kehittäminen.

Päätösehdotus:
Ohjausryhmä hyväksyy tehtävät edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
7. Valtakunnallisen valmistelun tilannekatsaus
Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017, että maakunta- ja soteuudistus tulee voimaan
1.1.2020
alkaen.
Tällöin
sosiaalija
terveyspalvelujen
järjestämisvastuu
siirtyy
maakunnille. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.
Budjettiriihessä hallitus päätti kohdentaa 130 miljoonaa euroa ICT-valmisteluun: maakuntien
ICT-palvelukeskuksen, maakuntien tietohallinnon valmisteluun, alueellisiin ICT-tukitoimiin sekä
yhteisiin investointeihin. Maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaisille valmisteluelimille osoitetaan
rahoitusta 40 miljoonaa euroa. Lokakuussa 2018 järjestettävien maakuntavaaleihin on vuoden
2018 talousarviossa osoitettu rahoituksena 15,9 miljoonaa euroa.
Sote-valinnanvapauspilottien toteuttamiseen kohdennetaan kehysriihessä päätetyllä tavalla 100
miljoonan euron määräraha vuodelle 2018. Myös jo lisätalousarviossa myönnetty 30 miljoonaa
euroa pilotteihin on käytettävissä ensi vuonna.
Hallitus antaa eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi alkuvuonna 2018.
Valinnanvapauslaki tulee lausunnoille loka-marraskuun vaihteessa. 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
Käydään kokouksessa läpi:
- yleiskatsaus uudistukseen
- valtakunnallisen rahoituksen tilanne
- valinnanvapauden valmistelutilanne
- palvelukeskusten valmistelutilanne.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin, että ohjausryhmän kokousaikataulu on
yhteensovitettava valinnanvapauden lausuntoaikataulun kanssa. Ohjausryhmälle päätettiin
toimittaa maakunnan rahoituksesta katsaus pöytäkirjan mukana.
Juhani Meriläinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 18.37.
Liite 2.

Maakuntauudistuksen esitys.
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8. Maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen Pohjois-Karjalassa
Maakuntauudistuksen poliittisessa ohjausryhmässä on kaikkien maakuntauudistuksessa olevien
kuntien edustajat sekä kuntayhtymien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat. Lisäksi
maakuntauudistuksen valmistelussa on mukana koordinaatioryhmä, jossa on virkamiesedustus
kaikista maakuntauudistuksessa mukana olevista kunnista ja organisaatioista.
Väliaikainen valmistelutoimielin on käsitellyt
toimielimiä kokouksessaan 9.8.2017.
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.8.2017, että maakuntahallituksen 16.5.2017
asettama väliaikainen valmistelutoimielin toimii esivalmisteluvaiheen toimielimenä siihen
saakka, kunnes maakunta- ja sotelait on hyväksytty ja maakunnat perustettu ja
maakuntauudistuksen väliaikaishallinto käynnistyy. Lisäksi maakuntahallitus totesi, että
poliittinen ohjausryhmä toimii esivalmisteluvaiheen ohjausryhmänä ja antoi maakuntajohtajalle
valtuudet tehdä esivalmisteluvaiheeseen liittyviä hallinnollisia päätöksiä.
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 tehdään maakuntaliiton sääntöjen mukaisesti.
Maakuntahallitus käsittelee budjetin, jonka raameissa valmistelutiimi toimii VATEn ohjaamana.
Koordinaatioryhmällä on merkittävä rooli info-ohjauksessa sekä tulevien yhdyspintojen
määrittelyssä (maakunta-kunta sekä maakunta-valtio).
Esivalmisteluun 1.7.2017 lähtien on myönnetty Pohjois-Karjalaan avustusta 293 689 euroa.
Uudessa rahoitushaussa on lisäksi haettu avustusta 550 000 euroa. ICT-valmistelukuluihin on
puolestaan myönnetty avustusta 146 845 euroa. Lisäksi ICT-valmisteluun on haettu avustusta
uudessa rahoitushaussa 463 500 €. Rahoituksissa edellytetään 10 % omarahoitus
kokonaiskustannuksista.
Valmistelutiimi on aloittanut toimintansa yhteisissä tiloissa 1.9. alkaen.
Siun sote on päättänyt hakea osallistumista sekä sote-keskus –pilottiin että henkilökohtaisen
budjetin pilottiin. Hakemukset on lähetetty 7.7.2017.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros sekä hyvinvoinnin muutosfoorumi pidettiin
7.9. Elinvoiman muutosfoorumi kokoontui 8.9. Huhmarissa. Valtiovarainministeriön järjestämä
ministeri Anu Vehviläisen maakuntakierrokseen liittyvä kutsutilaisuus oli 18.9. Joensuussa.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi
2) käy evästyskeskustelun uudistuksen jatkovalmistelusta.
Päätös:
1
Hyväksyttiin yksimielisesti.
2
Ohjausryhmä kävi evästyskeskustelun jatkovalmistelusta. Ohjausryhmä näki tärkeänä
yhteisten lausuntopohjien valmistelun.
Markku Kauppinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.25 ennen
päätöksentekoa. Juhani Meriläinen poistui kokouksesta klo 19.58 tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
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9.
Pohjois-Karjalan
esivalmisteluvaiheessa

maakuntauudistuksen

viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma kattaa Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen esivalmistelun viestinnän
31.5.2018 saakka. Viestinnän tavoitteena on mahdollistaa, että rakenteiden ja toiminnan
muutos toteutuu suunnitellusti. Maakuntahallinnosta luodaan selkeä ja ymmärrettävä kuvaus.
Viestintä kertoo, mikä maakuntauudistuksen myötä muuttuu ja miksi.
Luonnos viestintäsuunnitelmasta on ollut evästyskeskustelussa väliaikaisessa toimielimessä
27.9.2017 ja henkilöstöryhmässä 29.9.2017.
Viestintäpäällikkö Rauno Jussila esittelee asian kokouksessa.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun viestintäsuunnitelmasta.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 3.

Luonnos viestintäsuunnitelmaksi.

10. Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Työ- ja elinkeinoministeriö on 4.10.2017 julkistanut uuden lakiluonnoksen alueiden
kehittämisestä ja kasvupalveluista. Aiempi versio oli lausunnolla kevättalvella ja siitä annettiin
noin 340 lausuntoa. Nyt julkaistusta versiosta ei järjestetä uutta lausuntokierrosta, vaan erillinen
sidosryhmäkuuleminen lokakuun aikana.
Ohjausryhmä hyväksyi edellisestä lakiluonnoksesta yhteisen lausuntopohjan kokouksessaan
11.4.2017 (31 §).
Projektijohtaja Jarno Turunen esittelee asian kokouksessa.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä
1) merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi
2) käy evästyskeskustelun lakiesityksestä.
Päätös:
1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 4.

Keskeiset ehdotukset alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden lakiluonnoksesta.

11. Muut asiat
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
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12. Ohjausryhmän seuraavien kokousten ajankohdista sopiminen
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotetaan torstaita 7.12.2017 klo 18.
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten ajankohdista.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että seuraava kokous pidetään torstaina 7.12.2017 klo 18.
Kokousajankohtaa kuitenkin muutetaan, mikäli valinnanvapauslain lausuntoaikataulu sitä
edellyttää.
13. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23.
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