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Beredning av landskapsreformen i Österbotten
Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla
Förändringsledninsgruppen – Muutoksen johtoryhmä

Närvarande – Läsnä

Ordförande – Puheenjohtaja

Ordinarie medlem

Ersättare

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Mikaela Björklund (x)

Viceordförande – Varapuheenjohtaja

Juha Häkkinen ()

Österbottens förbunds medlemskommuner
Pohjanmaan liiton jäsenkunnat
Isokyrö

-

-

Kristina Stenman (x)

Peter Boström ()

Carl-Gustav Mangs (x)

Kari Häggblom ()

Michael Luther (x)

Carola Lithén ()

Korsnäs

Sven-Erik Bernas ()

Camilla Ribacka (x)

Kristinestad

Carina Storhannus (x)

Paavo Rantala ()

Bengt-Johan Skullbacka ()

Liane Byggmästar ()

Tapio Nyysti ()

Sauli Tuomela ()

Ulf Stenman ()

Pia Kotanen (x)

Storkyro
Jakobstad
Pietarsaari
Kaskinen
Kaskö
Korsholm
Mustasaari

Kristiinankaupunki
Kronoby
Kruunupyy
Laihia
Laihela
Larsmo
Luoto
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Närvarande – Läsnä

Ordinarie medlem

Ersättare

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Håkan Knip ()

Folke Storbacka ()

Elli Flén (x)

Bo Kronqvist ()

Olav Sjögård (x)

Mikaela Björklund ()

Pedersöre

Henrik Sandberg (x)

Kaj Boström ()

Vasa

Barbro Kloo (x)

Lars-Erik Wägar ()

Vaasa

Anita Niemi-Iilahti (x)

Harri Moisio ()

Juha Häkkinen ()

Raija Kujanpää (x)

Stig Svenns (x)

Katarina Heikius ()

Joakim Strand (x)

Anna Bertills ()

Mikaela Björklund (x)

Carina Storhannus ()

Juha Häkkinen ()

Riitta PääjärviMyllyaho ()

Michael Luther (x)

Lena Gammelgård ()

Ann-Sofi Backgren ()

Katarina Heikius ()

Hans-Erik Lindgren ()

Folke Storbacka ()

Marcus Suojoki (x)

Peter Boström ()

Elli Flén (x)

Ulf Stenman ()

Raimo Rauhala ()

Markku Ahonpää ()

Ulrika Rönnback ()

Richard Sjölund (x)

Tapio Nyysti ()

Anne Rintamäki ()

May-Gret Axell ()

Tomi Kaunismäki ()

Malax
Maalahti
Nykarleby
Uusikaarlepyy
Närpes
Närpiö

Vörå
Vöyri
Österbottens förbund: landskapsstyrelsen
Pohjanmaan liitto: maakuntahallitus
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Närvarande – Läsnä

Vasa sjukvårdsdistrikt

Ordinarie medlem

Ersättare

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Maria Tolppanen ()

Mauri Ollila ()

Monica Sirén-Aura ()

Per Hellman (x)

Arto Rautajoki ()

Tuula Mulju (x)

Vaasan sairaanhoitopiiri
Kompetenscentrumet inom det sociala
området i Österbotten SONet BOTNIA
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan
osaamiskeskus SONet BOTNIA
FSKC (Det finlandssvenska
kompetenscentret inom det sociala området)

-

Samarbetsområdet för primärvården i
Korsholm och Vörå

Rurik Ahlberg (x)

Alice Backström ()

Pia Vähäkangas ()

Pia-Maria Sjöström ()

Anita Ismark (x)

Carl-Gustav Mangs ()

Jukka Kentala (x)

-

Kårkulla samkommun

Sofia Ulfstedt (x)

Christer Rönnlund (x)

Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ESKOO

Jouni Nummi (x)

Merja Uusitalo ()

Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk

Jaakko Pukkinen ()

Matti Koivisto ()

Tero Mäki ()

Krister Fogelberg (x)

Aulis Rantala ()

Anders Östergård (x)

Mustasaaren ja Vöyrin
perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
Jakobstadsregionens samarbetsområde
Pietarsaaren seudun yhteistoiminta-alue
Kust-Österbottens samkommun för socialoch primärhälsovård
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja
perusterveyden huollon kuntayhtymä
Vasa-Laihela samarbetsområde
Vaasa-Laihia-yhteistoiminta-alue

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen
pelastuslaitos
Österbottens räddningsverk
Pohjanmaan pelastuslaitos
Södra Österbottens NTM-central
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Närvarande – Läsnä

Ordinarie medlem

Ersättare

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kaj Kaski (x)

Mirva Hannelin ()

Helvi Riihimäki (x)

Mats Löfberg ()

Jorma J. Pitkämäki ()

Utses senare.

Marja-Riitta Vest ()

Nimetään
myöhemmin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Österbottens NTM-central
Pohjanmaan ELY-keskus
Österbottens arbets- och näringsbyrå
Pohjanmaan TE-toimisto
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre
Finland
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Folkhälsans förbund rf

Ari-Pekka Toivari (x)

SOSTE Finlands social och hälsa rf

Minttu Ojanen ()

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Centralorganisationer/Keskusjärjestöt
AKAVA

Rolf Sund (x)

Anneli Ketonen ()

SAK ry.

Katja Kaivonen (x)

Jukka-Pekka
Matintupa ()

STTK

Minna Leppäkorpi (x)

Fackförbund/Ammattijärjestöt
Pardia/STTK (Österbottens NTMcentral/Pohjanmaan ELY-keskus)

Juha Ossi (x)

JUKO/AKAVA (Egentliga Finlands NTMcentral/Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Kyösti Nousiainen (x)

Pardia (Södra Österbottens NTM-central)

Don Seres ()

JUKO (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
JUKO (Södra Österbottens NTM-central)

Eeva Kopposela ()
Vincent Westberg (x)

Pardia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vesa-Pekka Simula ()

SPAL (Österbottens
räddningsverk/Pohjanmaan pelastuslaitos)

Hannu Kaatikko ()

Jyty ry (Österbottens förbund/Pohjanmaan
liitto)

Siv Lundberg (x)

Marianne Höglund ()
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Närvarande – Läsnä

Ordinarie medlem

Ersättare

Varsinainen jäsen

Varajäsen

JUKO ry (Österbottens förbund/Pohjanmaan
liitto)

Kimmo Riusala (x)

Irina Nori ()

Föredragare – Esittelijä

Olav Jern, landskapsdirektör/
maakuntajohtaja,
p. 044 320 6567
olav.jern@obotnia.fi
(x)

Sekreterare – Sihteeri

Varpu Rajaniemi,
förändringsledare/
muutosjohtaja
p. 044 320 6561
varpu.rajaniemi@obotnia.fi
(x)

Övriga närvarande – Muut läsnäolijat

Mikaela Jussila ()
Heli Masa ()
Kaj Suomela (x); viceordf. för
arbetsutskottet – työvaliokunnan
varapj.
Rafael Frantz (x); ordf. för
politiska ledningsgruppen för
vården – sote-poliittisen
ohjausryhmän pj.
Göran Honga (x)
förändringsledare för vården –
sote-muutosjohtaja
Jukka Kentala (x)
förändringsledare för vården –
sote-muutosjohtaja
Päivi Berg (x) sekreterare för
politiska ledningsgruppen för
vården – sote-poliittisen
ohjausryhmän sihteeri
Pia Wik (x) vice sekreterare för
politiska ledningsgruppen för
vården – sote-poliittisen
ohjausryhmän varasihteeri
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Närvarande – Läsnä

Ordinarie medlem

Ersättare

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Mikaela Björklund
Ordförande/
Puheenjohtaja

Varpu Rajaniemi
Sekreterare/
Sihteeri

Underskrifter – Allekirjoitukset

Behandlade ärenden – Käsitellyt asiat

§§ 1–9

Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus

Protokollet har justerats och godkänts – Pöytäkirja on
tarkastettu ja hyväksytty

Kristina Stenman

Protokollet framlagt – Pöytäkirja yleisesti
nähtävissä

Carl-Gustav Mangs

www.obotnia.fi/maakuntauudistus
www.obotnia.fi/landskapsreformen
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1 § Muutoksen johtoryhmän järjestäytyminen, kokouksen laillisuus ja pöytäkirjan tarkastus
Tämän muutoksen johtoryhmän kokouksen valmistelussa on pyritty ottamaan huomioon esitys
Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelun viiteryhmän (myöh. muutoksen johtoryhmän),
työvaliokunnan ja sen sihteeristön sekä teemaryhmien toimintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016 ja 2017 ja sen
liitteenä 1 oleva kokousten ohjesääntö, jotka muutoksen johtoryhmä myös käsittelee ja hyväksyy
ensimmäisessä kokouksessaan.
Muutoksen johtoryhmän 29.8.2016 hyväksymän Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelun
muutoksen johtoryhmän, työvaliokunnan ja sen sihteeristön sekä teemaryhmien (myöhemmin
valmisteluryhmien) kokousten ohjesäännön 3 §:n mukaan muutoksen johtoryhmä, työvaliokunta ja sen
sihteeristö sekä teemaryhmät pitävät kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Muutoksen johtoryhmän kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö muutoksen johtoryhmän jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Ohjesäännön 4 §:n mukaan muutoksen johtoryhmän, työvaliokunnan ja sen sihteeristön sekä
teemaryhmien 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.
Valmisteluryhmien ohjesäännön 10 §:n (Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen)
mukaan muutoksen johtoryhmän ja työvaliokunnan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja
tarkastetaan muutoksen johtoryhmän ja työvaliokunnan päättämällä tavalla.
Päätös:
Muutoksen johtoryhmä päätti hyväksyä kokousten laillisuutta koskevat periaatteet, jotka on kirjattu
Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmisteluryhmien toimintasuunnitelman 2016–2017 liitteenä olevaan
kokousten ohjesääntöön (3 §). Muutoksen johtoryhmä myös totesi, että kokous on laillisesti kutsuttu
koolle.
Lisäksi muutoksen johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelmaan sisältyvän kokousten ohjesäännön ja päätti
seuraavasti:



kokouskutsu ja esityslista tulee lähettää muutoksen johtoryhmälle ja työvaliokunnalle ja muille,
joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus, viimeistään 10 päivää ennen kokousta
muutoksen johtoryhmän pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä
siinä järjestyksessä kuin heidän nimensä on lueteltu esityslistan osallistujaluettelossa.

Muutoksen johtoryhmä valitsi Kristina Stenmanin ja Carl-Gustav Mangsin tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.
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2 § Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valtakunnallinen ja maakunnallinen tilannekatsaus



alueellisen muutosjohtajan palkkaaminen Pohjanmaan liittoon
sote-muutosjohtajan ja tiedottajan palkkaaminen

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja työministeriö ovat 26.5.2016 päivätyllä kirjeellään pyytäneet
maakuntien liittoja kutsumaan kokoon valmisteilla olevien uusien maakuntien monitoimialaisen
kokonaisuuden toimeenpanon käynnistämisen esivalmistelua varten ELY-keskusten, TE-toimistojen,
aluehallintovirastojen ja kuntien sekä sairaanhoitopiirien ja muiden keskeisten kuntayhtymien johdon sekä
maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (myöhemmin sote-uudistus) valmistelijat.
Pohjanmaalla vastuussa uudistuksen koordinoinnista on Pohjanmaan liitto. Ns. sote-uudistus on osa
maakuntauudistusta.
Monitoimialaisen maakuntauudistuksen (aikaisemmin itsehallintouudistus ja aluehallintouudistus)
valmistelun aloittamiseksi Pohjanmaan maakuntahallitus on asettanut viiteryhmän (muutoksen
johtoryhmän) ja työvaliokunnan, jolle nimetään sihteeristö, joka on kokoontunut työvaliokunnan
puheenjohtajana toimivan maakuntajohtaja Olav Jernin johdolla jo lukuisia kertoja.
Valmistelua varten on tarkoitus asettaa myös teemaryhmät. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja
terveysministeriön 26.5.2016 kirjeen ja sen liitteenä olleen muistion mukaan maakuntauudistuksen ja
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpano jakautuu neljään vaiheeseen seuraavasti:
1.

esivalmistelu (1.7.2017 saakka)

2.

maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin)

3.

maakunnan käynnistymisvaihe (1.3.2017–31.12.2018)

4.

uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2019)

Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edellä mainitussa kirjeessä esitetään myös, että
kussakin maakunnassa nimettäisiin esivalmisteluvaiheelle alueellinen muutosjohtaja tai muutosprojektin
päällikkö. Ministeriöiden mukaan on tärkeää, että muutosvalmistelun vetäjä nauttii kaikkien osallistuvien
kunnallisten ja valtion organisaatioiden luottamusta. Pohjanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan
20.6.2016 vapauttanut aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemen 1.7.2016–30.6.2017 aluekehitysjohtajan
tehtävästään toimiakseen muutosjohtajana uusien maakuntien monitoimialaisen organisoinnin
esivalmisteluvaiheessa. Valmisteilla on myös sosiaali- ja terveydenhuollon muutosjohtajan nimittäminen.
Lisäksi on sovittu Pohjanmaan maakunnan kaupungin- ja kunnanjohtajien sekä muiden valmisteluun
osallistuvien tahojen kanssa, että Pohjanmaan liitto palkkaa valmistelua varten tiedottajan.
Hallitus julkisti keskiviikkona 29. kesäkuuta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien
perustamisen alustavat lakiluonnokset. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Lakiluonnokset eivät ole
vielä täysin valmiita. Hallituksen esityksen luonnosta viimeistellään vielä kesän aikana. Lakiluonnokset
kootaan hallituksen esitykseksi ja lähetetään lausunnolle elokuussa.
Lait ovat pohja uudistukselle, jossa Suomeen perustetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa. Maakuntien
vastuulle siirtyvät 1.1.2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi,
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ympäristöterveydenhuolto, maakunnan liittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon
tehtävät.
Päätös:
Muutoksen johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation ja maakuntahallituksen päätöksen
nimittää alueelliseksi muutosjohtajaksi Varpu Rajaniemen. Lisäksi muutoksen johtoryhmä päätti vahvistaa,
että Pohjanmaan liittoon palkataan sosiaali- ja terveydenhuollon muutosjohtaja siten kuin rekrytointiasiaa
valmistelevat kunnanjohtajien valmisteluryhmä, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmisteleva
poliittinen ohjausryhmä ja Pohjanmaan maakuntahallitus päättävät. Lisäksi muutoksen johtoryhmä päätti
vahvistaa, että Pohjanmaan liittoon palkataan tiedottaja.
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3 § Esiselvitysvaiheen tavoitteet ja teemaryhmien työn käynnistäminen
Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä
yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan
ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille
itsehallintoalueille, maakunnille. Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan
ja valtion välillä.
Maan hallituksen 5.4.2016 linjauksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi uusille maakunnille
siirtyvät 1.1.2019 lähtien lukuisat tehtävät, kuten esimerkiksi
-

Pelastustoimi

-

Maakuntien liittojen tehtävät

-

Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistämisen tehtävät

-

Ympäristöterveydenhuolto

-

Alueidenkäytön ohjaus ja suunnittelu

-

Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen

-

Maakunnalle lain perusteella annettavat muut alueelliset palvelut.

Lopulliset maakunnan tehtäväalat vahvistuvat maakuntalain tultua hyväksyttyä eduskunnassa.
Nyt käynnistyneen esivalmistelun tavoitteena on Pohjanmaan maakunnan toimintaedellytysten luominen ja
maakuntauudistuksessa luotavan monialaisen kokonaisuuden toimeenpaneminen. Maakuntien toiminnan
yleinen valmistelu ei muuta jo vireillä olevaa Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
valmistelua. Kuitenkin sekä sote-valmistelu että maakuntauudistuksen esivalmistelu tulee sovittaa yhteen.
Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytykset tehtävien ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä
uusien maakuntien toiminnan käynnistämiselle. Uudistusta koskevien lakiluonnosten ja maan hallituksen
linjausten mukaisesti suunnittelun aikana tehdään yksityiskohtaiset esiselvitykset toimenpiteistä, jotka ovat
tarpeen maakunnan toiminnan käynnistämiseksi sekä toimintaan liittyvien tukipalveluiden jakamisesta
kuntien ja maakuntien kesken sekä siirtämisestä maakunnille.
Esivalmistelussa huolehditaan myös ICT- ja tietohallintopalveluiden ja muiden tukipalveluiden
uudistamisesta ja jatkuvuudesta sekä jakautumisesta kuntien ja kuntayhtymien sekä uusien maakuntien
kesken. Lisäksi selvitetään konkreettiset tarpeet ja toteutustavat tietohallinto- ja ICT-palveluista,
toimitilajärjestelyistä, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä sekä muutosviestinnästä ja
yhteistoiminnasta henkilöstön kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon hallituksen linjaukset tukipalveluita
koskevista valtakunnallisista palvelukeskuksista. ICT-palveluissa huolehditaan yhteentoimivuudesta ja
valtakunnallisesti yhtenäisten ratkaisujen sekä valtakunnallisen ja yhtenäisen palveluarkkitehtuurin
toteuttamisesta.
Esivalmisteluvaiheen tavoitteet on kirjattu Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmisteluryhmien
toimintasuunnitelman 2016–2017 lukuun 1.2.
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Monitoimialaisen maakuntauudistuksen valmistelun aloittamiseksi Pohjanmaan maakuntahallitus on
asettanut viiteryhmän (muutoksen johtoryhmän) ja työvaliokunnan, jolle nimetään sihteeristö. Edellä
mainittujen valmisteluryhmien lisäksi asetetaan teemaryhmät. Koska esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueet kattavat Pohjanmaan lisäksi EteläPohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan, on tarkoituksenmukaista, että myös Pohjanmaalla yhteensovitetaan
suunnittelu näiden maakuntien kanssa. Siten teemaryhmien nimet ja selvitettävät asiat ovat
pääsääntöisesti yhtäläiset näissä pohjalaismaakunnissa. Työvaliokunnan sihteeristö esittää, että
esivalmistelua varten nimetään seuraavat teemaryhmät:








Aluekehitys ja strateginen suunnittelu
Elinkeinot ja työvoima
Maaseutu
Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne
Turvallisuus ja varautuminen
Hallintopalvelut, talous, tilat ja sopimukset
Henkilöstöryhmä

Päätös:
Muutoksen johtoryhmä merkitsi tiedoksi saamansa informaation ja päätti



nimetä edellä mainitut seitsemän teemaryhmää
hyväksyä menettelytavan, jonka mukaan teemaryhmillä on mahdollisuus tarvittaessa perustaa
alatyöryhmiä työvaliokunnan päätöksellä.

Muutoksen johtoryhmä korosti valmistelun läpinäkyvyyttä ja kuntien kuulemista sekä teemaryhmien
sopivaa jäsenmäärää niiden toimivuuden varmistamiseksi. Muutoksen johtoryhmä päätti, että
hallintopalvelut, talous, tilat ja sopimukset -teemaryhmä tekee nykytilaa koskevan selvityksen kuntien ja
kuntayhtymien kiinteistöistä ja myös asettaa alaryhmän kiinteistöomaisuutta koskevien asioiden
valmistelua varten. (Ks. myös 5 §)
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4 § Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon visio
Työvaliokunta esittää, että
Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon visio on
seuraava:
Sinun Pohjanmaasi 2019
Uusi Pohjanmaan maakunta luo perustan elinvoimaiselle ja turvalliselle arjelle ja takaa toimivat ja helposti
saavutettavat palvelut maakunnan asukkaille.
Visio ja tavoitteet on kirjattu sivulle 4 Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmisteluryhmien
toimintasuunnitelmaan 2016–2017.
Päätös:
Muutoksen johtoryhmä päätti, että Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen visio on seuraava (muutokset kursivoituina):
Sinun Pohjanmaasi 2019
Uusi Pohjanmaan maakunta luo perustan elinvoimaiselle ja turvalliselle arjelle sekä takaa toimivat,
yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat palvelut maakunnan asukkaille.
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5 § Valmisteluryhmien kokoonpano ja nimet
Monitoimialaisen maakuntauudistuksen valmistelun aloittamiseksi Pohjanmaan maakuntahallitus on
päättänyt asettaa viiteryhmän (muutoksen johtoryhmän) ja työvaliokunnan, jolle myöhemmin nimetään
sihteeristö. Maakuntahallituksen 29.2.2016 tekemän päätöksen valtuutuksin maakuntajohtaja on
vahvistanut muutoksen johtoryhmän ja työvaliokunnan kokoonpanot, joita kuitenkin täydennetään
tarvittaessa. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja.
Valmistelutyön aloittamiseksi maakuntajohtajan kutsusta on kokoontunut työryhmä (sihteeristö), jonka
kokouksiin ovat osallistuneet maakuntauudistukseen keskeisesti kuuluvat tahot.
Maakuntajohtajan vahvistamat muutoksen johtoryhmän ja työvaliokunnan kokoonpanot sekä
maakuntajohtajan ehdotus työvaliokunnan sihteeristön kokoonpanoksi käyvät ilmi Pohjanmaan
maakuntauudistuksen valmisteluryhmien toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2016–2017 (liite 1a muutoksen
johtoryhmä, liite 1b työvaliokunta, sihteeristö luku 2.3). Ehdotus teemaryhmien kokoonpanoksi on
puolestaan kirjattu lukuun 3.
Päätös:
Muutoksen johtoryhmä jatkoi 3 §:ssä aloittamaansa vilkasta keskustelua ja päätti hyväksyä seuraavat
muutokset valmisteluryhmien kokoonpanoihin:


Muutoksen johtoryhmä

Kårkulla samkommun/Kårkullan kuntayhtymä

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Sofia Ulfstedt

Christer Rönnlund

Päivi Berg

Pia Wik

Sote-poliittinen ohjausryhmä
sihteeri ja varasihteeri
Pääsopijajärjestöjen edustus
Pääsopijajärjestö

Luottamusmiesedustaja

Varajäsen

JUKO: Talentia
JUKO: Läkarförbundet
KoHo Ry: Tehy ry
KoHo Ry: Super
Kunta-alan unioni: JYTY
Kunta-alan unioni: JHL

Tuija Kivioja
Riia Rauhala
Kim Berg
Marja Isomöttönen
Yngve Storsved
Aira Helala

Sonja Sulkakoski



Kim Yli-Pelkola
Mari-Louis Holmbäck
Seija Paakkinen
Maria HolmstedtLehtinen

Arbetsutskottet/Työvaliokunta

Pohjanmaan ELY-keskus

Kaj Suomela, varapj.

Sote-poliittinen ohjausryhmä
14
Pöytäkirjan tarkastus

Otteen oikeaksi todistaa

sihteeri ja varasihteeri

Päivi Berg

Kruunupyyn kunta

Malin Brännkärr

Pia Wik

Kuten pykälässä 3, korostettiin myös pykälän 5 käsittelyssä 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, mikä
sovittiin kirjattavaksi valmisteluryhmien toimintasuunnitelmaan. Tämän varmistamiseksi muutoksen
johtoryhmä päätti vielä, että työvaliokunta tarkistaa teemaryhmien kokoonpanot ottaen huomioon edellä
mainitut lähtökohdat.
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6 § Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelun muutoksen johtoryhmän, työvaliokunnan ja sen
sihteeristön sekä teemaryhmien toimintasuunnitelma 2016–2017
Maakuntajohtajan kutsusta kokoontunut työryhmä (sihteeristö) on valmistellut Pohjanmaan
maakuntauudistuksen valmistelun muutoksen johtoryhmän, työvaliokunnan ja sen sihteeristön sekä
teemaryhmien toimintasuunnitelman 2016–2017, johon on pyritty kirjaamaan mm. oleellisimmat
valmistelutyötä ohjaavat periaatteet, kuten esimerkiksi valmisteluryhmien alustavat tehtävät, toiminta ja
kokousten teemat sekä niitä koskeva ohjesääntö. Työvaliokunta esittää, että muutoksen johtoryhmä
hyväksyy valmisteluryhmien toimintasuunnitelman.
Liite 1: Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelun muutoksen johtoryhmän, työvaliokunnan ja sen
sihteeristön sekä teemaryhmien toimintasuunnitelma 2016–2017
Päätös:
Muutoksen johtoryhmä päätti hyväksyä valmisteluryhmien vuosien 2016–2017 toimintasuunnitelman,
johon se jo aikaisemmin kokouksessaan oli päättänyt tehdä tarpeelliset muutokset.
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7 § Muutostuki ja viestintä
Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen esivalmistelun tukena toimivat maakunnallisten
valmisteluryhmien lisäksi valtakunnalliset valmisteluryhmät, VM, STM ja Suomen Kuntaliitto. Työtä tukevat
myös valtakunnalliset muutosjohtajat ja Pohjanmaan alueelliset muutosjohtajat.
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. Keskeisten uudistuksen
valmisteluun osallistuvien tahojen kanssa on sovittu, että Pohjanmaan liitto perustaa maakuntauudistusta
varten oman verkkosivustonsa osoitteeseen www.obotnia.fi/maakuntauudistus.
Valmisteluryhmien ohjesäännön 13 §:n (Tiedottaminen ja muutostuki) mukaan muutoksen johtoryhmän
kokouksista laaditaan tiedote, joka viedään Pohjanmaan liiton ylläpitämälle sivustolle
www.obotnia.fi/maakuntauudistus. Lisäksi se toimitetaan Pohjanmaan liiton käytännön mukaan
tiedotusvälineille ja muille keskeisille asianosaisille.
Päätös:
Muutoksen johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation. Valmisteluryhmien
toimintasuunnitelman 2016–2017 mukaisesti muutoksen johtoryhmän kokoukset ovat julkisia, ellei
muutoksen johtoryhmä jonkin erityisen asian kohdalta toisin päätä, ja Pohjanmaan liitto toimittaa niiden
kutsun tiedotusvälineille vallitsevaa käytäntöään noudattaen (valmisteluryhmien ohjesääntö, 8 §).
Muutoksen johtoryhmä ei päättänyt erikseen muista tiedotuskäytännöistään, vaan hyväksyi ehdotetut
toimintatavat osana valmisteluryhmien toimintasuunnitelman liitteenä olevaa kokousten ohjesääntöä.
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8 § Jatkovalmistelun ohjeistus työvaliokunnalle
Työvaliokunnan ja sen sihteeristön valmistelutyö ovat keskeisiä Pohjanmaan uuden maakunnan
esivalmistelulle. Aktiivinen ja rakentava keskustelu ja kaikkinainen asiantuntijatuki ovat tärkeitä työn
eteenpäin viemiseksi.
Päätös:
Muutoksen johtoryhmä ei päättänyt enää erityisesti ohjeistaa työvaliokunnan jatkovalmistelua, koska
tarpeelliset asiat olivat tulleet jo muuten kokouksen aikana esille.
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9 § Muut asiat


kokousaikataulu

Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmisteryhmien toimintasuunnitelmaan 2016–2017 on kirjattu lukuun
2.1.2 muutoksen johtoryhmän kokousajat ja kokousteemat kuukausitarkkuudella. Työvaliokunnan osalta
vastaavat tiedot käyvät ilmi luvusta 2.2.2. Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään 6.10.2016 klo 9.00.
Päätös:
Muutoksen johtoryhmä päätti pitää seuraavan kokouksensa 8.12.2016 klo 13.00.
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