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§§ 10–21
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10 § Kokouksen laillisuus
Muutoksen johtoryhmän 29.8.2016 hyväksymän Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelun
muutoksen johtoryhmän, työvaliokunnan ja sen sihteeristön sekä teemaryhmien (myöhemmin
valmisteluryhmien) kokousten ohjesäännön 3 §:n mukaan työvaliokunta pitää kokouksensa päättämänään
aikana ja päättämässään paikassa.
Ohjesäännön 4 §:n mukaan työvaliokunnan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus, kunkin valmisteluryhmän päättämällä
tavalla. Lisäksi kokouskutsu toimitetaan tiedoksi ohjesäännössä mainituille henkilöille.
Muutoksen johtoryhmä päätti 29.8.2016 kokouksessaan, että kokouskutsu ja esityslista tulee lähettää
muutoksen johtoryhmälle ja työvaliokunnalle ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus ja läsnäolovelvollisuus,
viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 24.10.2016.
Päätös:
Työvaliokunta totesi, että kokous on laillisesti kutsuttu koolle.
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11 § Pöytäkirjan tarkastus
Muutoksen johtoryhmän 29.8.2016 hyväksymän Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmisteluryhmien
kokousten ohjesäännön 10 §:n mukaan työvaliokunnan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja
tarkastetaan työvaliokunnan päättämällä tavalla.
Päätös:
Työvaliokunta päätti, että kunkin kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Samalla
työvaliokunta hyväksyi 12.8.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

6

12 § Muutoksen johtoryhmän 29.8. kokouksen päätösten vaikutus työvaliokunnan työskentelyyn
Muutoksen johtoryhmä päätti työvaliokunnan työskentelyyn vaikuttavista asioista seuraavaa (sulkuihin on
merkitty muutoksen johtoryhmän 29.8. pidetyn kokouksen pöytäkirjan pykälä):


Muutoksen johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelmaan sisältyvän kokousten ohjesäännön, jossa
on myös työvaliokuntaa koskevia asioita. Kokouskutsu ja esityslista tulee lähettää muutoksen
johtoryhmälle ja työvaliokunnalle ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus,
viimeistään 10 päivää ennen kokousta (1 §).



Muutoksen johtoryhmä nimesi työvaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavat seitsemän
teemaryhmää, jotka ovat
 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu
 Elinkeinot ja työvoima
 Maaseutu
 Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne
 Turvallisuus ja varautuminen
 Hallintopalvelut, talous, tilat ja sopimukset
 Henkilöstöryhmä.
Lisäksi muutoksen johtoryhmä hyväksyi menettelytavan, jonka mukaan teemaryhmillä on
mahdollisuus tarvittaessa perustaa alatyöryhmiä työvaliokunnan päätöksellä. Muutoksen
johtoryhmä päätti myös, että hallintopalvelut, talous, tilat ja sopimukset -teemaryhmä tekee
nykytilaa koskevan selvityksen kuntien ja kuntayhtymien kiinteistöistä ja myös asettaa
alatyöryhmän kiinteistöomaisuutta koskevien asioiden valmistelua varten. (3 §)



Muutoksen johtoryhmä päätti, että Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen visio on seuraava (päätetyt muutokset kursiivilla):
Sinun Pohjanmaasi 2019
Uusi Pohjanmaan maakunta luo perustan elinvoimaiselle ja turvalliselle arjelle sekä takaa toimivat,
yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat palvelut maakunnan asukkaille. (4 §)





Muutoksen johtoryhmä päätti hyväksyä seuraavat muutokset työvaliokunnan kokoonpanoon:
Pohjanmaan ELY-keskus
Sote-poliittinen ohjausryhmä
 sihteeri ja varasihteeri

Kaj Suomela, varapj.

Kruunupyyn kunta

Malin Brännkärr

Päivi Berg

Pia Wik

Lisäksi muutoksen johtoryhmä päätti, että työvaliokunta tarkistaa teemaryhmien kokoonpanot
ottaen huomioon erikseen mainitut lähtökohdat (5 §; vrt. työvaliokunnan esityslistan 5 §).


Muutoksen johtoryhmä hyväksyi valmisteluryhmien vuosien 2016–2017 toimintasuunnitelman.
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Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation ja päätti ottaa huomioon
maakuntauudistuksen jatkovalmistelussa muutoksen johtoryhmän työvaliokunnan työskentelyä
koskevat päätökset.
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13 § Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valtakunnallinen ja maakunnallinen tilannekatsaus
Muutoksen johtoryhmän päätöksen mukaisesti Pohjanmaan liitto on pyytänyt kuntia ja muita asianosaisia
viranomaisia täydentämään monitoimialaisen maakuntauudistuksen valmistelua varten asetettujen
teemaryhmien kokoonpanoja. Lisäksi on pyydetty esittämään edustajia teemaryhmän hallintopalvelut,
talous, tilat ja sopimukset alatyöryhmään, joka valmistelee kiinteistöomaisuutta koskevia asioita.
Teemaryhmät ovat aloittaneet toimintansa niille laaditun työsuunnitelman mukaisesti, vaikka työvaliokunta
ei ole vielä vahvistanut niiden kokoonpanoa. Myös sote-uudistuksen 11 valmisteluryhmää ovat aloittaneet
työskentelynsä.
Maakuntauudistusta ja sote-uudistusta varten käyttöön otettua sivustoa 2019.pohjanmaa.fi on kehitetty
yhteistyössä mm. asianosaisten viranomaisten kanssa. Pohjanmaan liitto on palkannut sotemuutosjohtajiksi Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Hongan (60 %) ja Vaasan kaupungin
toimialajohtaja Jukka Kentalan (40 %) esivalmistelua varten ajaksi 5.9.2016–30.6.2017. Lisäksi Pohjanmaan
liitossa on aloittanut maakuntauudistukseen liittyvissä tehtävissä määräaikainen tiedottaja Petra Fager
10.10.2016 alkaen ja kolme kuukautta työskentelevä korkeakouluharjoittelija.
Valmisteilla ovat 2.12.2016 järjestettävät teemaryhmille tarkoitettu tapaaminen ja erityisesti
maakuntauudistuksen valmisteluryhmille ja kuntien luottamushenkilöille suunnattu Sinun Pohjanmaasi
2019 -seminaari.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Erityistä ohjeistusta ei annettu sihteeristölle ja
teemaryhmille jatkotyöstä.
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14 § Valmisteluryhmien kokoonpano


Teemaryhmien kokoonpanojen tarkistaminen
Muutoksen johtoryhmä korosti 29.8.2016 kokouksessaan teemaryhmien toiminnallisesti sopivaa kokoa,
alueellista tasapainoa ja mahdollisuutta kutsua niihin asiantuntijoita: Myös muita kuin nimenomaisesti
teemaryhmien kokoonpanossa lueteltuja. Lisäksi muutoksen johtoryhmä korosti toimivien
teemaryhmien aikaansaamista sekä niiden valmistelun läpinäkyvyyden ja alueellisen tasapuolisuuden
tärkeyttä. Tämän varmistamiseksi muutoksen johtoryhmä päätti vielä, että työvaliokunta tarkistaa
teemaryhmien kokoonpanot ottaen huomioon edellä mainitut lähtökohdat.



Teemaryhmien alatyöryhmien perustaminen
Muutoksen johtoryhmä päätti 29.8.2016, että hallintopalvelut, talous, tilat ja sopimukset -teemaryhmä
tekee nykytilaa koskevan selvityksen kuntien ja kuntayhtymien kiinteistöistä ja myös asettaa
alatyöryhmän kiinteistöomaisuutta koskevien asioiden valmistelua varten.
Koska uuden maakuntalakia koskevan hallituksen lakiesityksen mukaan uuden maakunnan yksi
tehtäväala koskee kotoutumisen edistämistä, sihteeristön mukaan on tarpeen, että elinkeinot ja
työvoima -teemaryhmä asettaa maahanmuutto-alatyöryhmän.
Sihteeristö pitää tarpeellisena, että hallintopalvelut, talous, tilat ja sopimukset -teemaryhmä asettaa
alatyöryhmät kiinteistöomaisuutta koskevien asioiden valmistelun lisäksi kutakin osa-aluetta varten
omansa, koska ne kukin ovat hyvin laajoja kokonaisuuksia.



Valmisteluryhmien kokoonpanojen sujuva tarkistaminen
Teemaryhmien sujuvan työskentelyn takia on välttämätöntä, että ne voivat asettaa alatyöryhmiä ennen
kuin työvaliokunta on virallisesti asiasta päättänyt.



Työvaliokunnan kokoonpanon tarkistaminen
Aikaisempien kokoonpanoon tehtyjen muutosten lisäksi työvaliokuntaan kutsutaan myös Torbjörn
Stoor (FSKC Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området), Jouni Nummi
(Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ESKOO) sekä Ann Holm ja Niklas Ulfvens Pohjanmaan liitosta.
SOSTE on nimennyt Emma-Lena Lybäckin tilalle Maria Helsing-Johanssonin työvaliokuntaan.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tarpeen nimetä Pohjanmaan liitossa maakuntauudistukseen
liittyvissä tehtävissä aloittanut määräaikainen tiedottaja Petra Fager muutoksen johtoryhmän,
työvaliokunnan ja sen sihteeristön sihteeriksi. Muutosjohtaja Rajaniemi ja Fager sopivat keskenään
työnjaosta. Lisäksi Fager toimii sihteerinä muissakin erikseen sovituissa valmisteluryhmissä.
Päätös:
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Työvaliokunta tarkisti työvaliokunnan ja teemaryhmien kokoonpanot (liite 1) vastaamaan muutoksen
johtoryhmän päätöstä. Teemaryhmiin tehtiin seuraavat muutokset:
Työvaliokunta
-

Erkki Penttinen Vaasan kaupungilta Jukka Kentalan varajäseneksi

-

Johannes Nylund edustaa Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon
kuntayhtymä K5:ttä. Tulee ryhmään Christina Bengsenin tilalle.
Jan-Ove Nyman Österbottens svenska producentförbund:sta asiantuntijajäseneksi

Maaseutu

-

Hallintopalvelut, talous, tilat ja sopimukset sekä kiinteistöomaisuuden alatyöryhmä
- Veli-Matti Laitinen edustaa Vaasan kaupunkia Hallintopalvelut, talous, tilat ja
sopimukset –ryhmässä
- Kent-Ole Qvisén edustaa Suupohjan rannikkoseutua Hallintopalvelut, talous, tilat ja
sopimukset –ryhmässä
- Edd Grahn edustaa Närpiön kaupunkia kiinteistöomaisuuden alatyöryhmässä.
Henkilöstöryhmä
-

Päivi Berg edustaa Vaasa-Laihia -yhteistoiminta-aluetta
AVI nimittää edustajansa ryhmään myöhemmin

Lisäksi työvaliokunta hyväksyi, että asetetaan alatyöryhmät käsittelemään kiinteistöomaisuutta koskevien
asioiden valmistelua ja maahanmuuttoon liittyviä asioita varten. Työvaliokunta päätti myös hyväksyä
esityksen siitä, että teemaryhmät voivat perustaa sihteeristön hyväksynnällä mahdollisia alatyöryhmiä,
minkä jälkeen ne voivat aloittaa työnsä ennen lopullista työvaliokunnan päätöstä kokoonpanosta.
Työvaliokunta päätti tehdä mahdollisten muiden alatyöryhmien perustamisesta päätöksen myöhemmin
tarvittaessa. Työvaliokunta päätti, että teemaryhmät voivat sopia keskuudessaan pienemmistä alaryhmistä,
jotka eivät raportoi itsenäisesti, vaan tuottavat esityksen sovitusta aiheesta teemaryhmän käsittelyyn.
Näiden alaryhmien perustaminen annetaan tiedoksi työvaliokunnalle ja sihteeristölle.
Työvaliokunta päätti myös työvaliokunnan kokoonpanon muutoksista ja päätti esittää muutoksen
johtoryhmälle, että se vahvistaa työvaliokunnan jäsenistön muutokset.
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15 § Esiselvitysvaiheen tavoitteet ja tilannekatsaus


valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistuksen tiekartta

Teemaryhmien ja muun valmistelutyön tuloksena syntyy malli Pohjanmaan maakunnan monitoimialaisen
kokonaisuuden toimeenpanemiseksi 1.7.2017 muodostettavan väliaikaisen valmistelutoimielimen
käyttöön. Suunnittelussa Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen
esivalmistelu sovitetaan yhteen.
Esivalmisteluvaiheessa teemaryhmien tehtävänä on:
A. Kartoittaa uuteen maakuntahallintoon siirtyvien muiden kuin sote-uudistukseen liittyvien tehtävien
ja toimintojen nykytilanne sekä tuottaa yhteenveto seuraavista osa-alueista:
 maakunnalle säädösten ja keskushallinnon päätöksin siirtyvät tehtävät
 tehtävät, jotka sopimuksin siirtyvät maakunnalle tai jotka maakunnalta siirtyvät esimerkiksi
kunnille
 muiden maakuntien kanssa yhteistyössä hoidettavat tehtävät sekä muut keskeiset
yhteistyösuhteet
 raja-alueyhteistyö, EU-tason yhteistyö ja muut kansainväliset suhteet
 tehtävien rajapinnat
 maakunnalle siirtyvät henkilöstöresurssit henkilötyövuositasolla
 palvelujen asiakkaat ja sidosryhmät
 tehtäviin käytettävissä olevat määrärahat
 tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ratkaisut
 käytössä oleva irtain ja kiinteä omaisuus
 maakunnille siirtyvät sopimukset ja näitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet
 tehtävien organisointi.
Lisäksi esivalmistelun tehtävinä ovat seuraavat:
B. Selvittää toimintaan liittyvien tukipalveluiden jakaminen kuntien ja maakuntien kesken sekä
siirtäminen maakunnille.
C. Selvittää tietohallintotoimintojen ja ICT-palveluiden ja muiden tukipalveluiden tarpeet ja
toteutustavat mm. valtakunnallinen ohjeistus huomioon ottaen.
Teemaryhmät aloittavat toimintansa puheenjohtajien kutsusta tarvittaessa jo ennen niiden lopullisen
kokoonpanon vahvistamista työvaliokunnan kokouksessa 7.11.2016. Vuoden 2016 puolella teemaryhmät
keskittyvät pääsääntöisesti oman tehtäväalansa osalta alkukartoitukseen, tilannekatsaukseen ja
maakunnalle tuleviin tehtäviin. Muilta osin valmistelu ohjeistetaan erikseen.
Valmistelua varten valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat sivustollaan
www.alueuudistus.fi tiekartan valmistelijoiden tueksi. Pohjanmaan liitto laatii yhteistyössä
maakuntauudistuksen asianosaisten toimijoiden kanssa diasarjan, joka on tarkoitettu maakuntamme
toimijoiden avuksi.
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Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Erityistä ohjeistusta ei annettu sihteeristölle ja
teemaryhmille jatkotyöstä.
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16 § Teemaryhmien ja sote-ryhmien työn käynnistäminen


Teemaryhmien työsuunnitelma
Monitoimialaisen maakuntauudistuksen valmistelua varten asetettujen teemaryhmien työskentelyn ja
esivalmistelun koordinoimiseksi on tehty työsuunnitelma, johon on koottu tietoa mm. esivalmistelun
kansallisista lähtökohdista ja tavoitteista, teemaryhmien kokoonpanoista ja niiden työskentelyn
periaatteista sekä muutostuesta ja viestinnästä. Lisäksi on ohjeistettu teemaryhmien vuosien 2016 ja
2017 toiminta.



Teemaryhmien raportointipohja
Sihteeristö on hyväksynyt teemaryhmien työskentelyä varten laaditun alustavan raportointimallin, jota
päivitetään tarvittaessa esimerkiksi valtakunnallisen ohjeistuksen myötä. Toisaalta se sovitetaan yhteen
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan valmistelun kanssa.



Teemaryhmien sähköinen työalusta
Teemaryhmien valmistelutyön avuksi on otettu käyttöön sähköinen työalusta Dropbox.

Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Erityistä ohjeistusta ei annettu sihteeristölle ja
teemaryhmille jatkotyöstä.
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17 § Osallistumis- ja vaikuttamissuunnitelma (ml. viestintä)
Maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa on tärkeää edistää maakunnan asukkaiden ja palveluiden
käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pohjanmaan maakuntauudistuksen
viestintäsuunnitelman mukaisesti viestintätoimenpiteiden tärkein kohderyhmä on henkilöstö.
Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan maakunnat laativat uudistuksen
toimeenpanoa varten viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman, johon sisältyy työyhteisöviestinnän
suunnitelma. Suunnitelmissa määritellään mm. viestinnän tavoitteet, käytännön toimenpiteet, aikataulu,
käytettävissä olevat resurssit, viestintäkanavat sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut viestinnässä. Lisäksi
varmistetaan tiedonkulku toimijoiden kesken. Esiselvitysvaiheen aikana suunnitellaan myös väliaikaisen
valmistelutoimielimen viestinnän tehtävät ja resurssit sekä aloitetaan maakunnan verkkopalvelun
suunnittelu.
Koska keskeisellä sijalla uudistuksessa on myös avoin tiedottaminen ja kansalaisvaikuttaminen, on
Pohjanmaan liitto perustanut valmistelun tueksi viestintäryhmän ja viestintäringin. Uudistuksen edetessä
Pohjanmaan liitto yhteistyökumppaneineen valmistelee tiedotusmateriaalia. Yhteistyössä keskeisten
uudistuksen valmisteluun osallistuvien tahojen kanssa Pohjanmaan liitto on perustanut
maakuntauudistusta varten oman verkkosivustonsa osoitteeseen 2019.pohjanmaa.fi. Lisäksi
viestintäsuunnitelma on valmistunut ja sitä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan. Sihteeristön päätöksen
mukaisesti Pohjanmaan liitto on aloittanut osallistumis- ja vaikuttamissuunnitelman valmistelun.
Valmistuessaan se sisältää paitsi viestintäsuunnitelman myös työyhteisöviestinnän suunnitelman.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Erityistä ohjeistusta ei annettu sihteeristölle ja
teemaryhmille jatkotyöstä.
Työvaliokunta päätti, että alkuvuodesta 2017 järjestetään 3–4 yleisölle avointa tilaisuutta eri puolilla
maakuntaa. Tilaisuuksissa ovat paikalla muutosjohtajat.
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18 § Yhteistoiminta
KT Kuntatyönantajien ja kunnallisten pääsopijajärjestöjen 18.10.2016 tiedoksi annetun yhteisen
kannanoton mukaan henkilöstö on otettava mukaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön,
koska osana näitä ratkaisuja toimijat valmistelevat myös henkilöstön asemaan vaikuttavia päätöksiä.
Uudistus vaatii toteutuakseen koko henkilöstön myötävaikutuksen ja laajan tuen. Henkilöstösiirtojen
valmistelu tulee toteuttaa hyvää yhteistoimintaa noudattaen. Kannanoton mukaan yksiköissä ja alueilla
ylikunnallisesti tapahtuvassa valmistelutyössä ns. virallisissa valmisteluryhmissä tulee ottaa
pääsopijajärjestöjen (2+2+2) henkilöstön edustus huomioon. Pohjanmaan monitoimialaisen
maakuntauudistuksen sote-poliittisen ohjausryhmän ja muutoksen johtoryhmän kokoonpanoissa on
noudatettu em. kannanoton periaatteita.
Toisaalta teemaryhmien asettamisessa on lähtökohtana ollut se, että niihin jokaiseen ei erikseen kutsuta
pääsopijajärjestöjen edustajia. He, kuten myös keskusjärjestöjen edustajat, ovat kuitenkin edustettuina
henkilöstöryhmässä ja muutoksen johtoryhmässä. Sote-valmistelussa sen sijaan pääsopijajärjestöjen
edustajat kuuluvat myös valmistelua varten asetettuihin työryhmiin.
Maakuntauudistuksessa ja sote-uudistuksessa otetaan huomioon työantajan ja henkilöstön välistä
yhteistoimintaa koskevat säädökset yhteistyömenettelystä ennen uudelleenjärjestelyjä. Työnantajan ja
henkilöstön yhteistoimintaa koskeva sääntely maakunnissa rakennetaan kuntien yt-lain pohjalle.
Osana esivalmistelua valmistellaan yhteistoimintasuunnitelma. Laki maakuntalain ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta sisältää säädökset yhteistoiminnasta
maakuntia perustettaessa (ks. 16 §).
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Erityistä ohjeistusta ei annettu sihteeristölle ja
teemaryhmille jatkotyöstä.
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19 § Muutoksen johtoryhmän kokousten mahdolliset teemat
Sihteeristö esittää työvaliokunnalle, että muutoksen johtoryhmän kussakin kokouksessa olisi erityinen
teema, josta informoitaisiin ja keskusteltaisiin. Kokouksiin kutsuttaisiin tarvittaessa myös asiantuntijoita.
Sihteeristö esittää, että 8.12.2016 pidettävässä muutoksen johtoryhmän kokouksessa aiheena olisi
valinnanvapaus, mikäli maan hallituksen esitys valinnanvapautta koskevaksi lainsäädännöksi on annettu.
Vaihtoehtoiseksi teemaksi esitetään maakunnan ja kunnan välistä suhdetta.
Päätös:
Työvaliokunta päätti, että johtoryhmän seuraavan, 8.12. järjestettävän kokouksen teema on
valinnanvapaus. Mikäli maan hallituksen esitystä valinnanvapautta koskevaksi lainsäädännöksi ei ole
annettu, on teemana kunnan ja maakunnan suhde. Jos teemana on valinnanvapaus, on kunnan ja
maakunnan suhde aiheena seuraavassa kokouksessa. Muiksi tulevien muutoksen johtoryhmän kokousten
teemoiksi päätettiin rahoitus ja valtion ohjausrooli suhteessa maakuntiin.
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20 § Muut asiat


ehdotus työvaliokunnan seuraavien kokousten aikatauluksi
 vko 8 (20.–24.2.2017)
 vko 14 (3.–7.4.2017)
 vko 19 tai 20 (8.–19.5.2017)

Päätös:
Työvaliokunta päätti tulevien kokousten ajankohdiksi:
torstai 23.2.2017 klo 13
torstai 6.4.2017 klo 13
torstai 11.5.2017 klo 13
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21 § Tiedoksi




harjoittelijan palkkaaminen maakuntauudistuksen valmistelua varten ajaksi 31.10.2016–29.1.2017
Pohjanmaan liittoon
teemaryhmien tilaisuus 2.12.2016 klo 9.00, Hotelli Rantasipi Tropiclandia
Sinun Pohjanmaasi 2019 -seminaari 2.12.2016 klo 13.00, Hotelli Rantasipi Tropiclandia

Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.
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