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36 § 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
28.4.2017 ja esityslista 3.5.2017.
Päätös:
Työvaliokunta totesi, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti.
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37 § 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 päätti hyväksyä 8.3.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.
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38 § Muutoksen johtoryhmän 30.3.2017 kokouksen päätösten vaikutus työvaliokunnan työskentelyyn ja
muuhun valmisteluun
Muutoksen johtoryhmä päätti työvaliokunnan työskentelyyn ja muuhun valmisteluun vaikuttavista asioista
seuraavaa (sulkuihin on merkitty muutoksen johtoryhmän 30.3.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan
pykälä):
 Muutoksen johtoryhmä päätti seuraavat periaatteet tulevaa valmistelutyötä varten (24 §):
– Teemaryhmät tekevät Pohjanmaan uuden maakunnan toiminnan organisoimiseksi esityksensä 1–3
organisaatiomallista. Ehdotukset numeroidaan siten, että ensin esitetään teemaryhmän
näkemyksen mukaisesti parhain vaihtoehto. Kukin teemaryhmä perustelee ehdottamiaan
organisointimalleja tuomalla esille säädöksiin perustuvat ja mahdolliset muut perustelut.
– Lähtökohtana valmistelussa on se, että Pohjanmaan maakunta hoitaa sille lainsäädännön nojalla
kuuluvat tehtävät itse.
– Mikäli esimerkiksi lainsäädännön ja resurssien jaon tarkoituksenmukaisuuden tai palvelutason
kannalta on järkevää hoitaa jotkin tehtävät yhteistyössä toisten maakuntien kanssa, laaditaan
yhteistyöstä puitesopimukset ja myöhemmin detaljitason palvelusopimukset.
– Yhteistyössä Keski-Pohjanmaan maakunnan sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen
valmisteluun liittyen valmistellaan tarvittavat sopimukset, joita yhteistyötä ja työnjakoa
edellyttävät asiat edellyttävät Kruunupyyn ja muiden kuntien osalta.
 Muutoksen johtoryhmä päätti tukea 30.3. kokouksessa esitettyä mallia maakuntakonsernin
tulevasta organisaatiosta (liite 1a) jatkovalmistelun tueksi (25 §).
 Muutoksen johtoryhmä päätti, että aluekehitys ja strateginen suunnittelu -teemaryhmä ja
elinkeinot ja työvoima -teemaryhmä yhdistetään (29 §).

Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation ja päätti ottaa huomioon maakuntauudistuksen
jatkovalmistelussa muutoksen johtoryhmän työvaliokunnan ja sen sihteeristön työskentelyä koskevat
päätökset.
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi puheenjohtajan antaman tiedon yhteistyökokouksesta Keski- ja EteläPohjanmaan maakuntien uudistusten valmistelijoiden kanssa, jossa päätettiin, että kukin maakunta pyrkii
ensin järjestämään tehtävänsä itse, minkä jälkeen selvitetään loppujen tehtävien osalta niiden jakamista
esimerkiksi yhteisten virkojen avulla tai sopimuksin.
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39 § Pohjanmaan maakuntakonsernin valmistelutilanne
Maakuntalakia koskevan esityksen mukaan 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.
Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevassa lakiesityksessä puolestaan säädetään
maakunnan palveluiden yhtiöittämisvelvollisuudesta, minkä lisäksi muuhunkin valmisteilla olevaan
lainsäädäntöön sisältyy yhtiöittämisvelvollisuus.
Maakuntalain 16 luvun mukaan maakunnille perustetaan kolme valtakunnallista palvelukeskusta. Ne
vastaavat maakuntien toimitilapalveluista, henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä tietohallinto- ja
tietojärjestelmäpalveluista. Maakunnilla on velvollisuus käyttää mainittujen palvelukeskusten tuottamia
palveluja.
Kokouksessa maakuntajohtaja Kaj Suomela ja sote-muutosjohtaja Göran Honga kertovat
maakuntakonsernin valmistelutilanteesta.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Kaj Suomela antoi työvaliokunnalle tiedoksi
väliaikaisen valmistelutoimielimen tilanteen. Toimielin on asetettu ja sen ensimmäinen kokous järjestetään
12.5.2017. Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa väliaikaishallinnon viiteryhmään syyskuun puoliväliin
mennessä. Väliaikaishallinnon tiloiksi suunnitellaan Palosaarella sijaitsevaa Valtion virastotalolla vapaana
olevaa tilaa. Väliaikaishallinnon kustannusten kattamiseksi valtio on myöntänyt Pohjanmaalle 500 000
euroa. Lisätalousarviossa jaetaan mahdollisesti valmisteluun vielä 10 miljoonaa euroa.
Göran Honga antoi työvaliokunnalle tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelun ajankohtaisia
kysymyksiä. Lääkinnällisten tukipalveluiden (laboratorio, röntgen) jakaminen liikelaitokselle ja maakunnan
yhtiölle tullee ajankohtaiseksi, koska kilpailun piirissä toimiva yhtiö ei voi käyttää liikelaitoksen palveluita.
Työvaliokunta sai tiedoksi myös, että yhtiöiden perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä
tukitoimintojen palveluissa etenee suunnitelman mukaisesti.
Hallituksen puoliväliriihen yhteydessä julkistettu mahdollisuus hakea valinnanvapauden pilottihankkeisiin
(varattu 100 miljoonaa euroa) selvitetään Pohjanmaalla. Pilottiin osallistumisen edellytyksenä on, että
siihen osallistuvat kunnat edustaisivat vähintään 80 % alueen asukkaista.
Työvaliokunta sai tiedoksi myös sen, että Kuntaliitto valmistelee 30.5. mennessä lausuntonsa lakiin, joka
koskee hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-,
ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.
Työvaliokunta päätti, että annettavat lausunnot annetaan tiedoksi Pohjanmaan liitolle, jotta ne voidaan
ottaa huomioon valmistelussa.
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40 § Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valtakunnallinen tilannekatsaus
Maan hallitus on lisännyt valinnanvapauslakia koskevan palautteen perusteella säädösluonnokseen
säännöksen valinnanvapauden kokeiluhankkeista (pilotit). Pilottien tarkoituksena olisi tukea
valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen
onnistumista kuntien, tulevien maakuntien ja muiden toimijoiden näkökulmasta. Valinnanvapauden pilotit
voitaisiin aloittaa maakunnissa syksystä 2017 kesäkuun 2018 loppuun mennessä.
Valinnanvapautta koskevan lakiesityksen lisäksi eduskunta käsittelee kevätkaudellaan myös lukuisat muut
sote-uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyvät säädökset, kuten esimerkiksi maakuntien rahoitusta
koskevan lakiluonnoksen ja hallituksen esitysluonnoksen maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä
valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.
Kokouksessa käydään läpi uudistuksen valtakunnallinen tilannekatsaus.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation, joka käsiteltiin 39 §:n kohdalla.
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41 § Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen tilannekatsaus
Pohjanmaan maakuntauudistusta ja sote-uudistusta valmistelevat seitsemän teemaryhmää ja 11 sotetyöryhmää ovat jatkaneet suunnitteluaan työlle asetettujen sisältöä ja määräaikaa koskevien tavoitteiden
nojalla. Sekä sote-työryhmät että maakuntauudistuksen teemaryhmät jättävät huhtikuun loppuun
mennessä loppuraporttinsa. Valmistelun haasteellisuutta ovat lisänneet mm. lainsäädännön keskeneräisyys
ja useiden kansallisten linjausten puuttuminen. Sote-työryhmät ja teemaryhmät jatkavat työtään
väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena.
Työssä ovat ajankohtaista erityisesti ELY-keskusten keskitettyjen tehtävien ja muiden maakuntarajat
ylittävien tehtävien jakaminen maakuntien kesken sekä hallintoon, talouteen, kiinteistöihin, sopimuksiin ja
tukipalveluihin liittyvien ja muiden selvitysten valmistelu ja yhtiöittäminen. Valmistelua ohjaavat mm.
valtakunnallinen tiekartta (http://alueuudistus.fi/tiekartta/tiekartta2017-2019) sekä valtiovarainministeriön
ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus.
Kokouksessa käydään läpi uudistuksen maakunnallinen valmistelutilanne.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Lisäksi työvaliokunta päätti esittää muutoksen
johtoryhmälle, että se hyväksyy jatkovalmistelua koskien seuraavaa:
a) ELY-keskusten keskitettyjen tehtävien osalta odotetaan valtakunnallisen valmistelun lopputulosta
b) jatkovalmistelun lähtökohtana on se, että maakuntalain 6 §:n mukaan Pohjanmaan maakunta
hoitaa sille lailla säädetyt tehtävät itse ellei toisin maakuntien kesken sovita maakuntalain 8 luvun
nojalla.
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi, että sote-palveluiden alueellista rakennetta koskeva ehdotus valmistuu
kesäkuussa ja esitellään poliittiselle ohjausryhmälle sekä muutoksen johtoryhmälle 20.6.2017.
Työvaliokunta päätti, että Kruunupyyn tilanne otetaan huomioon valmisteluissa.
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42 § Osallistuminen ja vaikuttaminen
Osana sote-uudistusta ja maakuntauudistusta valmistellaan suunnitelmat, joilla edistetään osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Työn tuloksena on valmistunut viestintäsuunnitelma ja työyhteisöviestintää
koskeva ohjeistus. Osallistumista ja vaikuttamista on edistetty myös monipuolisin viestintätoimenpitein.
Kokouksessa tiedottaja Petra Fager käy läpi työyhteisöviestintää koskevan ohjeistuksen ja kertoo
ajankohtaista viestinnästä sekä valottaa osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää valmistelua.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation. Lisäksi työvaliokunta päätti esittää muutoksen
johtoryhmälle, että se hyväksyy työyhteisöviestintää koskevan ohjeistuksen. Työvaliokunta merkitsi
tiedoksi, että mahdollisia osallistamisen keinoja on kerätty teema- ja työryhmiltä ja niiden pohjalta tehtävä
osallistumisen suunnitelma valmistuu syyskuussa 2017 väliaikaishallinnon käyttöön.
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43 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano ja muun valmistelun organisointi
Maan hallituksen esityksen mukaan 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 yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi edellä mainitun
voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakunnan liitto
johtaa sopimusneuvotteluja ja asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti.
Asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.
Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti 30.1.2017, että Pohjanmaan liitto aloittaa väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettamiseen liittyvät valmistelut yhteistyössä asianosaisten toimijoiden kanssa.
Samalla maakuntahallitus päätti neuvottelujen pohjana toimivan väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokoonpanon olevan seuraava:
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä seitsemän (7) edustajaa
–
–
–

sosiaalihuolto: 3
perusterveydenhuolto: 2
erikoissairaanhoito: 2

Muut kuntien edustajat yhteensä neljä (4) edustajaa, joista
–
–

taloushallinto: 1
henkilöstöhallinto: 1

Erityishuoltopiiri: yksi (1) edustaja
Valtionhallinto: kaksi (2) edustajaa
–
–

ELY-keskukset: 1
Pohjanmaan TE-toimisto: 1

Pohjanmaan pelastuslaitos: yksi (1) edustaja
Pohjanmaan liitto: kaksi (2) edustajaa
Vt. maakuntajohtaja Kaj Suomelan ja edellä mainitussa voimaanpanolaissa mainittujen tahojen välisissä
neuvotteluissa on päästy väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta sopimukseen.
Vaikka väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi alkaa vasta lakiesityksen mukaan 1.7.2017, on
maakuntauudistuksen valmistelun kannalta tarpeen, että se aloittaa epävirallisesti työnsä jo ennen
heinäkuun alkua. Voimaanpanolain tultua voimaan Pohjanmaan liitto toimittaa Pohjanmaan väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettamisesta tiedon valtiolle säädöksen edellyttämällä tavalla.
Maakuntahallitus asetti 24.4.2017 Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen, jonka kokoonpano on
luettavissa osoitteessa
https://2019.osterbotten.fi/media-ja-viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/valiaikainen-valmistelutoimielinasetettu
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Väliaikaisen valmistelutoimielimen työn aikana valmistelun tueksi asetetaan poliittinen viiteryhmä, jossa on
myös henkilöstön edustus. Lisäksi valmistelussa ovat mukana mm. kunnan- ja kaupunginjohtajien foorumi
sekä 11 sote-työryhmää, 7 teemaryhmää ja viestintäryhmä.
Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation ja päätti antaa tiedoksi muutoksen johtoryhmälle
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon. Työvaliokunta ohjeisti väliaikaista valmistelutoimielintä,
että sen on työssään noudatettava jo hyväksyttyä muutosvisiota.

13

44 § Yhteistoiminta
Väliaikaishallinnon aikana työnantajan ja henkilöstön edustajat valitaan maakunnan yhteistoimintaelimeen
siten, että kuntien ja maakuntien yhteistoimintaa koskevan lain 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin
kootaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa samoja periaatteita noudattaen, kuten kunnan
yhteistoimintaelin. Lakia, joka koskee työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa,
muutetaan siten, että se koskee myös maakuntaa.
Henkilöstöryhmä on valmistellut Pohjanmaan väliaikaista valmistelutoimielintä varten
yhteistoimintamenettelyä koskevan sopimuksen, joka sisältää ohjeet edustuksellisesta yhteistoiminnasta ja
työsuojelusta. Kokouksessa henkilöstöryhmän puheenjohtaja Leena Kaunisto esittelee em. sopimuksen.
Päätös:
Työvaliokunta päätti, ettei henkilöstöryhmän valmistelemaa yhteistoiminnan ja työsuojelun sopimusta
käsitellä muutoksen johtoryhmän kokouksessa 22.5. sillä sitä ei esitelty työvaliokunnalle kokouksessa.
Työvaliokunta ohjeisti jatkovalmistelussa, että yhteistoimintaelimen jäsenmäärä ei saa olla liian suuri, että
se pysyy toimintakykyisenä.

14

45 § Tiedoksi


Muutoksen johtoryhmän seuraava kokous:
 22.5.2017 klo 13.00



muutosjohtajien seutukunnittaisten infokierroksen tuleva aikataulu:
 11.5.2017 klo 18.00 (Vaasa ja Laihia)

Päätös:
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.
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