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Työvaliokunta 8.3.2017
Kokoustiedot
Aika
Paikka

8.3.2017 klo 9.07–11.45
Pohjanmaan ELY-keskus,
kokoushuone Mikola (Wolffintie
35 B, 5. krs, Vaasa)

Läsnä

Varsinainen jäsen

Puheenjohtaja

Kaj Suomela (x)

Sihteeri

Petra Fager (x)

Varasihteeri

Varpu Rajaniemi (x)

Pietarsaaren seutu

Stefan Svenfors ( )

Malin Brännkärr (x)

Suupohjan rannikkoseutu

Henrik Antfolk (x)

Kari Häggblom ( )

Vaasanseutu

Juha Rikala (x)

Tarja Vilmunen ( )

Vaasa

Tomas Häyry (x)

Susanna Slotte-Kock ( )

Kruunupyyn kunta

Malin Brännkärr (x)

Vaasan sairaanhoitopiiri

Göran Honga (x)

Olle Gull ( )

Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alue

Rurik Ahlberg (x)

Alice Backström ()

Pietarsaaren seudun yhteistoiminta-alue

Pia Vähäkangas ( )

Pia-Maria Sjöström (x)

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja
perusterveydenhuollon kuntayhtymä

Jarkko Pirttiperä (x)

Peter Riddar ( )

Vaasa-Laihia-yhteistoiminta-alue

Jukka Kentala (x)

Erkki Penttinen ( )

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Jouni Nummi (x)

-

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
SONet BOTNIA

Arto Rautajoki ( )

Tuula Mulju (x)

FSKC (Det finlandssvenska kompetenscentret inom det
sociala området)

Torbjörn Stoor ( )

-

Pohjanmaan pelastuslaitos

Tero Mäki (x)

Nimetään myöhemmin.

Varajäsen
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Kokoustiedot
Aika
Paikka

8.3.2017 klo 9.07–11.45
Pohjanmaan ELY-keskus,
kokoushuone Mikola (Wolffintie
35 B, 5. krs, Vaasa)

Läsnä

Varsinainen jäsen

Pohjanmaan liitto

Ann Holm (x)

Pohjanmaan liitto

Niklas Ulfvens (x)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Jyrki Palomäki (x)

Liisa Maria Rautio ( )

Pohjanmaan ELY-keskus

Harriet Hermans (x)

Karin Kainlauri ( )

Pohjanmaan TE-toimisto

Juha Nummela (x)

Elina Pihlaja ( )

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Marja-Riitta Vest (x)

Nimetään myöhemmin.

Vaasan Seudun Yhdistykset ry VSY
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Tuula Jäntti ( )

Esittelijä

Kaj Suomela, vt.
maakuntajohtaja
p. 050 312 8650
kaj.suomela@obotnia.fi

Sihteeri

Petra Fager, tiedottaja
p. 06 320 6523
petra.fager@obotnia.fi

Varajäsen

Maria Helsing-Johansson ( )

Varpu Rajaniemi, alueellinen
muutosjohtaja
p. 044 320 6561,
varpu.rajaniemi@obotnia.fi
Muut läsnäolijat
Sote-poliittisen ohjausryhmän pj.
Sote-poliittisen ohjausryhmän varapj.
Sote-poliittisen ohjausryhmän varapj.
Sote, valmisteluryhmän pj.
Sote, asiantuntijaryhmän pj.; sote-muutosjohtaja
Sote-poliittisen ohjausryhmän sihteeri ja varasihteeri
Viestintäkoordinaattori, Pohjanmaan liitto
Tiedottaja-kielenkääntäjä, Pohjanmaan liitto
Viestintäpäällikkö, VSHP

Hans Frantz ( )
Michael Luther ( )
Raija Kujanpää (x)
Gun Kapténs ( )
Göran Honga ( )
Päivi Berg (x)
Marie Sjölind ( )
Harriet Skog-Mandell ( )
Heli Masa ( )

Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto

Miapetra Kumpula-Natri ( )

Pia Wik ( )
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Kokoustiedot
Aika
Paikka

8.3.2017 klo 9.07–11.45
Pohjanmaan ELY-keskus,
kokoushuone Mikola (Wolffintie
35 B, 5. krs, Vaasa)

Läsnä

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kaj Boström (x)
Heimo Hokkanen ( )
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto

Joakim Strand ( )
Mikaela Björklund ( )
Juha Häkkinen ( )

Anna Bertills ( )
Carina Storhannus ( )
Riitta Pääjärvi-Myllyaho ( )

Kaj Suomela
Puheenjohtaja

Petra Fager
Sihteeri

Allekirjoitukset

Käsitellyt asiat

§§ 22–35
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22 § 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 8.12.2016 kokouksessaan, että esityslista tulee lähettää muutoksen
johtoryhmälle ja työvaliokunnalle ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus ja läsnäolovelvollisuus, viimeistään 7
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu tulee toimittaa 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty
26.2.2017 ja esityslista 1.3.2017.
Päätös:
Työvaliokunta totesi, että kokous on laillisesti kutsuttu koolle.
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23 § 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. Kokouksessaan 7.11.2016 työvaliokunta päätti, että
kunkin kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Päätös:
Työvaliokunta hyväksyi 7.11.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.
https://2019.osterbotten.fi/valmistelu/maakuntauudistus/kokousasiakirjat/
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24 § Muutoksen johtoryhmän 8.12.2016 kokouksen päätösten vaikutus työvaliokunnan työskentelyyn ja
muuhun valmisteluun
Muutoksen johtoryhmä päätti työvaliokunnan työskentelyyn ja muuhun valmisteluun vaikuttavista asioista
seuraavaa (sulkuihin on merkitty muutoksen johtoryhmän 8.12. pidetyn kokouksen pöytäkirjan pykälä):


Muutoksen johtoryhmä päätti, että esityslista tulee lähettää työvaliokunnalle ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus ja läsnäolovelvollisuus, viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu
tulee toimittaa, kuten aikaisemmin on päätetty, 10 päivää ennen kokousta (10 §).



Muutoksen johtoryhmä vahvisti työvaliokunnan ja muutoksen johtoryhmän jäsenistön muutokset.
Samalla muutoksen johtoryhmä edellytti, että maaseutu-teemaryhmän kokoonpanoa tarkistetaan
vastaamaan muutoksen johtoryhmän 29.8.2016 linjauksia, ja päätti antaa oikeuden puheenjohtaja
Hermansille tehdä tarvittavat muutokset kokoonpanoon. Lopullinen kokoonpano päätettiin antaa
tiedoksi työvaliokunnalle. Lisäksi muutoksen johtoryhmä päätti, että teemaryhmiin nimetyt
asiantuntijat osallistuvat kokouksiin vain puheenjohtajien erillisestä kutsusta. Muutoksen
johtoryhmä päätti myös, että maaseutu-teemaryhmän nimeksi muutetaan maaseutu- ja
ympäristöterveydenhuolto (13 §). Päivitetyt muutoksen johtoryhmän, työvaliokunnan ja maaseutuja ympäristöterveydenhuollon kokoonpanot ovat osoitteessa
https://2019.osterbotten.fi/valmistelu/maakuntauudistus/



Muutoksen johtoryhmä ohjeisti teemaryhmiä ottamaan huomioon jatkotyössään erityisesti
kansainväliset asiat. Lisäksi teemaryhmiä ohjeistettiin pohtimaan hyvien käytäntöjen siirtämistä
sekä toimintojen kipupisteiden tunnistamista (14 §).



Muutoksen johtoryhmä päätti, että sen kokousten teemoja ei lyödä lukkoon, vaan sen sijaan
valitaan kulloinkin ajankohtaisimmat teemat kokouksissa käsiteltäviksi (18 §).



Muutoksen johtoryhmä päätti antaa sihteeristölle tehtäväksi valmistella ehdotuksen 1.7.2017
aloittavan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoksi.

Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation ja päätti ottaa huomioon maakuntauudistuksen
jatkovalmistelussa muutoksen johtoryhmän työvaliokunnan ja sen sihteeristön työskentelyä koskevat
päätökset.
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25 § Luonnos Pohjanmaan maakunnan organisaatiosta ja maakuntakonsernin suunnittelu
Lakiluonnokset maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksesta julkaistiin päivitettynä 22.12.2016.
Maakuntalakia koskevan esityksen 4 §:ssä määritellään käsitteet maakuntakonserni, maakunnan
tytäryhteisö ja maakunnan liikelaitos sekä edellä mainittuja laajempi käsite maakunnan toiminta. Pykälän 1
momentin mukaan yhteisö, jossa maakunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on
maakunnan tytäryhteisö. Maakunta tytäryhteisöineen muodostaa maakuntakonsernin.
Maakunnan toiminta käsittää maakunnan ja maakuntakonsernin toiminnan lisäksi muun omistukseen,
sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Maakunnan toimintaan sisältyy maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden tuotanto maakuntakonserniin kuuluvissa ja muissa yhteisöissä,
säätiöissä ja laitoksissa.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Työvaliokunta lisäsi maakuntakonsernin
organisaatioluonnoksen virastokokonaisuuteen sote-järjestämisvastuun tehtävät. Työvaliokunta merkitsi
tiedoksi Göran Hongan puheenvuoron, jonka mukaan Vaasan sairaanhoitopiiri valmistelee maakunnan
sosiaali- ja terveyskeskusyhtiön perustamista. Asiaa käsitellään sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksissa
20.3.2017 ja 29.5.2017.
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26 § Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen tilannekatsaus
Sipilän hallitus julkaisi säädösluonnokset maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksesta päivitettynä
22.12.2016. Sote- ja maakuntauudistuksen tärkeimmät lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Lisäksi esitykseen sisältyy muutoksia mm.
verotusta, henkilöstöä ja vaaleja koskeviin lakeihin.
Lisäksi päivää aikaisemmin julkaistiin lakiluonnos siitä, miten asiakas voi valita palveluja valinnanvapauden
piirissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan
vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja
kustannusvaikuttavuutta.
Pohjanmaan maakuntauudistusta ja sote-uudistusta valmistelevat seitsemän teemaryhmää ja 11 sotetyöryhmää ovat jatkaneet suunnitteluaan työlle asetettujen sisältöä ja määräaikaa koskevien tavoitteiden
nojalla.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Työvaliokunta keskusteli valinnanvapautta
koskevaan lakiin annettavasta lausunnosta ja ohjeisti lausunnon kirjoittajia antamaan lakiin konkreettisia
korjausehdotuksia pykälätasolla. Työvaliokunta totesi, että yhtiöittämisen vaatimukset ovat nykyisessä
esityksessä liialliset ja sen osalta ei käy ilmi, mistä yhtiöille saadaan riittävä pääoma.
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27 § Sote-työryhmien ja teemaryhmien väliraportit
Teemaryhmät ja sote-työryhmät ovat valmistelleet niille annetun ohjeistuksen mukaisesti väliraportit ja
niiden perusteella lyhyen diaesityksen. Kokouksessa käydään läpi valmistelutilanne ja diaesitykset.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Uuden maakunnan tehtävien järjestämisestä
työvaliokunta totesi, että tehtävät tulisi ensisijaisesti hoitaa maakunnassa annettujen resurssien puitteissa.
Tehtävien jakamiseen tai tekemiseen yhdessä muiden maakuntien kanssa tulisi ryhtyä vasta, kun resurssit
eivät riitä.
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28 § Hallintoon, talouteen, kiinteistöihin, sopimuksiin ja tukipalveluihin liittyvien ja muiden selvitysten
valmistelutilanne
Osana maakuntauudistuksen valmistelua tulee selvittää mm. maakunnalle siirtyvät henkilöstöresurssit,
tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ratkaisut, käytössä oleva irtain ja kiinteä omaisuus sekä
maakunnille siirtyvät sopimukset ja näitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Esivalmistelun aikana on
selvitettävä myös toimintaan liittyvien tukipalveluiden jakaminen kuntien ja maakuntien kesken sekä
siirtäminen maakunnille. Lisäksi on selvitettävä tietohallintotoimintojen ja ICT-palveluiden ja muiden
tukipalveluiden tarpeet ja toteutustavat mm. valtakunnallinen ohjeistus huomioon ottaen.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Työvaliokunta merkitsi tiedoksi myös alueellisten
selvitysten vastuuhenkilöt seuraavasti:
Kiinteistöt: Valtakunnallinen kiinteistöyhtiö lähettää kunnille kyselyn niiden kiinteistöomaisuudesta. Sotekiinteistöjen osalta alueellinen selvityshenkilö on Olle Gull/VSHP.
Henkilöstö: Päivi Berg, Vaasan kaupunki sekä Stefan Söderqvist, KEHA-keskus
ICT ja tietohallinto: Mari Lintula, Pohjanmaan liitto
Sopimukset: Margot From, Pohjanmaan liitto
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29 § Pohjanmaan tiekartta
Valmistelutyön tueksi on valmisteltu Pohjanmaan tiekartta, josta käyvät ilmi mm. valmistelutyön
tärkeimmät tehtävät, aikataulu ja vastuuhenkilöt. Tämän tiekartan suppeampi versio on luettavissa
maakuntauudistuksen sivustolla 2019.pohjanmaa.fi/valmistelu/muutostuki
(https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/tiekartan-tiivistelma.pdf).
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.
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30 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisen valmistelu
Maan hallituksen esityksen mukaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
toimeenpano jakautuu neljään vaiheeseen. Vuonna 2016 alkanut esivalmistelu loppuu 30.6.2017.
Maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain voimaanpanolain tultua voimaan 1.7.2017
muodostetaan kuhunkin maakuntaan väliaikainen valmistelutoimielin.
Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoimintaalueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.
Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja ja maakuntahallitus asettaa väliaikaisen
valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Asettamisesta on ilmoitettava
valtiovarainministeriölle.
Maakuntahallitus päätti 30.1.2017 kokouksessaan, että Pohjanmaan liitto aloittaa väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettamiseen liittyvät valmistelut yhteistyössä asianosaisten toimijoiden kanssa.
Lisäksi maakuntahallitus päätti ehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta, joka toimii
neuvottelujen pohjana.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation ja esitti, että muutoksen johtoryhmä hyväksyy
Pohjanmaan liiton johdolla aikaansaadun neuvottelutuloksen.
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31 § Valmistelutyön rahoitus vuonna 2017
Vuoden 2017 valtion talousarvioon on otettu 800 000 euron määräraha maakuntien perustamiseen
liittyvän esivalmistelun tukemiseen. Maakuntien liitot voivat hakea avustusta ja esittää hakemuksessaan
määrärahan käyttökohteet alueensa osalta. Kullekin maakunnan liitolle voidaan myöntää
esivalmisteluavustusta ennalta hyväksyttyihin ja määriteltyihin kustannuksiin, jotka voivat olla esimerkiksi
muutosjohtajan palkkauskuluja. Avustuksista päättää valtiovarainministeriö. Avustusta voidaan myöntää
1.8.2016 – 30.6.2017 syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 % esivalmistelun
hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Kokoontumisesta aiheutuviin kustannuksiin tukea ei
myönnetä.
Valtionavustus väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan rahoittamiseen myönnetään myöhemmin
erikseen. Tätä varten valtion talousarviossa on varattuna 9 milj. euroa maakuntien liitoille.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.
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32 § Ajankohtaista viestinnästä
Viestintäryhmän jäsenistä valittu työryhmä on valmistellut työyhteisöviestinnän ohjetta, jonka
henkilöstöryhmä on käsitellyt 17.2.2017. Suunnitelma on osa viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmaa, joka
valmistuu kevään aikana väliaikaisen valmistelutoimielimen työkaluksi. Lisäksi on erityisesti panostettu
siihen, että maakuntauudistuksesta jaetaan tietoa esimerkiksi tiedotusvälineissä.
Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on parannettu entisestään. Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon hankkeen muutosagentti Pia Vähäkankaalle on avattu blogi, jossa hän kertoo ajankohtaisista asioista
liittyen ikäihmisten palveluun kehitettävästä Pohjanmaan maakunnan kattavasta toimintamallista. Myös
muuta sivustolla 2019.pohjanmaa.fi olevaa mediaan ja viestintään liittyvää aineistoa päivitetään jatkuvasti.
Sivuston avulla saadaan myös tärkeää kansalaispalautetta.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.
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33 § Muutokset teemaryhmien organisointiin
Muutoksen johtoryhmän 29.8.2016 päätöksen mukaan teemaryhmillä on mahdollisuus tarvittaessa
perustaa alatyöryhmiä työvaliokunnan päätöksellä. Työvaliokunta lisäohjeisti alatyöryhmien perustamista
7.11.2016 tekemällään päätöksellä, jonka mukaan teemaryhmät voivat perustaa sihteeristön hyväksynnällä
mahdollisia alatyöryhmiä, minkä jälkeen ne voivat aloittaa työnsä ennen lopullista työvaliokunnan päätöstä
kokoonpanosta. Lisäksi teemaryhmät voivat perustaa alaryhmiä ”työnyrkeiksi”. Näistä yhtä tai muutamaa
asiaa varten perustettavista ryhmistä ilmoitetaan työvaliokunnalle.
Muutoksen johtoryhmä puolestaan hyväksyy teemaryhmien määrään ja kokoonpanoon liittyvät muutokset.
Valmistelutyön edetessä on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi yhdistää aluekehitys ja strateginen
suunnittelu -teemaryhmä ja elinkeinot ja työvoima -teemaryhmä, koska niiden tehtävät menevät erittäin
paljon päällekkäin.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa teemaryhmien alatyöryhmiä ja alaryhmiä koskevan informaation
ja vahvisti alatyöryhmien perustamisen ja niiden kokoonpanon. Lisäksi työvaliokunta päätti esittää
muutoksen johtoryhmälle, että aluekehitys ja strateginen suunnittelu -teemaryhmä ja elinkeinot ja
työvoima -teemaryhmä yhdistetään.
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34 § Muut asiat


Työvaliokunnan seuraavat kokoukset:
 6.4.2017 klo 13
 11.5.2017 klo 13

Päätös:
Työvaliokunta päätti perua 6.4.2017 suunnitellun kokouksen. Toukokuun kokous 11.5.2017 päätettiin
järjestää aikataulun mukaisesti.
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35 § Tiedoksi




Muutoksen johtoryhmän seuraavat kokoukset:
 30.3.2017 klo 13–16
 22.5.2017 klo 13–16
Sihteeristön seuraavat kokoukset:
 10.4.2017 klo 13
muutosjohtajien seutukunnittaisten infokierrosten aikataulu:
 7.3.2017 klo 18.00–20.30 (Vaasanseutu; Ajankohta todennäköisesti muuttuu.)
 23.3.2017 klo 18.00–20.30 (Kaskinen/Suupohjan rannikkoseutu)
 28.3.2017 klo 18.00–20.30 (Pietarsaaren seutu; Paikkakunta vahvistetaan
myöhemmin.)
Tilaisuudet alkavat klo 17.30 kahvitarjoilulla.



Pohjanmaan kunnille ja muille toimijoille tarkoitettu seminaari (vrt. seminaari 2.12.2016)



Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi Vaasanseudun ja Kyrönmaan kunnille järjestettävän muutosjohtajien
seutukunnittaisen infoillan, joka järjestetään Vöyrillä 20.4.2017.
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