Siun sotesta Meijän maakuntaan
Pöytäkirja 7/2017

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:

Torstai 7.12.2017 klo 18.00 – 20.06

Paikka:

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

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

Heinäveden kunta
Ilomantsin kunta
Joensuun kaupunki
Joensuun kaupunki
Juuan kunta
Kiteen kaupunki
Kontiolahden kunta
Lieksan kaupunki
Liperin kunta
17 § Nurmeksen kaupunki
Outokummun kaupunki
Polvijärven kunta
Rääkkylän kunta
Tohmajärven kunta
Valtimon kunta
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
pj.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muut kutsutut:
(x) Kari Karjalainen
(x) Ritva Saarelainen
(x) Risto Poutiainen
(-) 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

siht.

14. Kokouksen avaus
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen.
15. Kokouksen osanottajien toteaminen
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen osanottajat.
Päätös:
Todettiin kokouksen osanottajat.
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16. Edellisen kokouksen muistio
Kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon ja muistiot hyväksytään ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 25.10.2017 pidetyn kokouksen muistio on toimitettu
kokouksen jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi ja kommentoitavaksi. Muistioon ei ole
ollut huomautettavaa.
Päätösehdotus:
Hyväksytään edellisen 25.10.2017 pidetyn kokouksen muistio.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 1.

Muistio 25.10.2017 pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

17. Valmistelun tilannekatsaus
Esivalmisteluvaiheen
valmistelutiimissä.

toimintojen

ja

hallinnon

valmistelun

organisointia

on

valmisteltu

Käydään kokouksessa läpi:
- valtakunnallinen valmistelutilanne
- valtakunnallisten palvelukeskusten valmistelutilanne
- yleiskatsaus Pohjois-Karjalan valmisteluun
- valmistelun organisoituminen
- valmistelun rahoitustilanne
- yhdyspintojen kartoitus
- valtion ja maakuntien simulointi
- valmistelutiimin täydentyminen
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Ohjausryhmä merkitsi valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.
Lisäksi ohjausryhmä päätti yksimielisesti kutsua koolle kuntakokouksen, jonne kutsutaan
kuntapäättäjät ja Siun soten johto keskustelemaan yhteisestä näkemyksestä kuntien sotekiinteistöjen ja -toimintojen ulkoistamiseen.
Liite 2.

Yleiskatsaus Pohjois-Karjalan valmisteluun.

Juha Kosonen saapui klo 18.34 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
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18. Yhteinen lausuntopohja
valinnanvapaudesta

hallituksen

esitysluonnoksesta

laiksi

asiakkaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on 3.11.2017 pyytänyt lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta
laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella
asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

on

tarkoitus

lisätä

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä
luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella,
minkä lisäksi kyselyyn on varattu tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Annetut
lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen valmistelussa.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 15.12.2017 klo 16.15
mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain
määräaikaan saapuneet lausunnot.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät internet-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
Sähköinen kysely löytyy internet-osoitteesta:
https://www.webropolsurveys.com/S/5BA5D60FC3D317A3.par
Pohjois-Karjalassa lakiesityksestä on valmisteltu yhteinen lausuntopohja, jokainen taho antaa
kuitenkin oman lausuntonsa. Lausuntopohja on käsitelty koordinaatioryhmässä 1.12.2017 (73
§). Koordinaatioryhmä esitti ohjausryhmälle yhteisen lausuntopohjan hyväksymistä sekä
suositteli omalta osaltaan 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 Hyväksyttiin yksimielisesti.
2 Ohjausryhmä suosittelee maakuntauudistuksessa mukana oleville tahoille lausuntopohjan ja
lausuntoyhteenvedon hyödyntämistä omissa lausunnoissaan.
3 Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että lausunnosta ja kuntakokouksesta tiedotetaan
8.12.2017.
Liite
Liite
Liite
Liite

3.
4.
5.
6.

Yhteenveto valinnanvapauden keskeisistä ehdotuksista.
Huomioita valinnanvapauslaista.
Yksityisen tuotannon osuus sotepalveluissa.
Luonnos yhteiseksi lausuntopohjaksi valinnanvapaudesta.
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19. Yhteinen lausuntopohja hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta
Sisäministeriön pelastusosasto on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle
laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15. joulukuuta 2017.
Pohjois-Karjalassa lakiesityksestä on valmisteltu yhteinen lausuntopohja, jokainen taho antaa
kuitenkin oman lausuntonsa. Lausuntopohja on käsitelty koordinaatioryhmässä 1.12.2017 (74
§). Koordinaatioryhmä esitti ohjausryhmälle yhteisen lausuntopohjan hyväksymistä sekä
suositteli omalta osaltaan 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 Muita jatkotoimia ei ollut.
Liite 7.
Liite 8.

Lausuntopyyntö.
Luonnos yhteiseksi lausuntopohjaksi pelastuslain muuttamisesta.

20. Selvitys kuntien maaseudun kehittämistyön organisoinnista
Maakuntauudistuksen
toteutuessa
aiemmin
kunnissa
ja
ELY-keskuksissa
hoidetut
maaseutuhallinnon tehtävät siirtyvät perustettavien maakuntien vastuulle ja hoidettaviksi. Tämä
käsittää ELY-keskuksen maaseutupalvelut, kuntien kolmen YTA-alueen maaseutupalvelut ja
kolmen kunnan hallinnoimat lomituspalvelut. Kokonaismäärä näissä tehtävissä PohjoisKarjalassa on noin 250 htv.
Kunnissa toimiva maaseutuhallinnon henkilöstö on hoitanut maatalouden tukihallinnon lisäksi
monia muita toimialueensa maaseudun kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Tämä on vaihdellut
paljon kunnittain ja henkilöittäin, mutta kyseessä on joka tapauksessa merkittävä työpanos
maaseudun kehittämisen hyväksi. Kuntien YTA-alueiden antamien tietojen mukaan heidän
kokonaistyöpanoksestaan vuonna 2016 (17,2 htv) Pohjois-Karjalassa 3,7 htv on ollut muita kuin
ns. viljelijätukihallinnon tehtäviä. Heidän kautta on myös kanavoitunut kuntien budjettirahaa
erilaiseen maaseudun kehittämiseen liittyvään toimintaan.
Koordinaatioryhmässä 21.6.2017 esitettiin, että tämä tehtäväkentän jatkon organisoimisesta
tulisi teettää erillinen selvitys.
Tehtävänä on selvittää ja laatia suunnitelma siitä, kuinka kuntien maaseutuhallinnon aiemmin
kunnissa hoitama maaseudun kehittämistyö organisoidaan jatkossa maakuntauudistuksen
toteutuessa. Selvityshenkilö on valittu, selvityksen on määrä valmistua helmikuun loppuun 2018
mennessä.
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Päätösehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 9.

Selvityksen tehtäväksi anto.

21. Muut asiat
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti, että valinnanvapauslausunnosta ja kuntakokouksesta tiedottavat
Hanna Huttunen ja Eila Heinonen.
Merkittiin tiedoksi, että ELY-johtajien ja maakuntajohtajien kokous Itä-Suomen liikenneasioista
on 17.1.2018.
22. Ohjausryhmän seuraavien kokousten ajankohdista sopiminen
Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.2.2018 klo
18.00.
23. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06.
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