Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sivu
275

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
ASIALISTA
Maakuntahallitus 8/2015
Kokousaika:
Kokouspaikka:

21.9.2015 klo 10.30 – 12.15
Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

Käsiteltävät asiat:

75 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI.....................278

76 §
KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIN, LIIKUNNAN, MATKAILUN JA VIESTINNÄN ALOJEN YHTEISSTRATEGIA
(VETOVOIMASTRATEGIA) ALUEKEHITYKSEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEKSI 2015-2020 .....................................279
77 §

VARAUTUVA KESKIPOHJANMAA................................................................................................................280

78 §

HALLITUSOHJELMA JA ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN .........................................................................283

79 §

PROAKTIIVINEN KESKI-POHJANMAA -SEMINAARI.....................................................................................289

80 §

MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA ..........................................................................................................290

81 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .................................................................................................................291

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS .....................................................................................................292

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2015

21.9.2015

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

21.9.2015 klo 10.30 - 12.15
Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

Sivu
276

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Ojala Kauko
Kant Esa
Haapalehto Raimo
Jyrinki Jouni
Kentala Anneli
Kouvo Kajsa
Loukiainen Marita
Pihlajamaa Arto
Typpö Sakari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jukkola Janne
Mustasaari Erkki
Puolimatka Pekka
Tastula Seppo
Ylikarjula Jukka
Lyyski Kaj
Mikkonen-Karikko
Marja-Leena
Sormunen Anne

valt. pj
valt. I varapj.
valt. II varapj.
valt. III varapj.
maakuntajohtaja
kehittämisjohtaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

POISSA

Harju Ulla-Riitta
Tuikka Elina

ASIAT

§ 75 – 81

sihteeri
yhteyspäällikkö

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Kauko Ojala
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2015

21.9.2015

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola
Arto Pihlajamaa
pöytäkirjantarkastaja

Sakari Typpö
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla
Kokkolassa

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
hallintopäällikkö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Sivu
277

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2015

21.9.2015/§ 75

75 §

Sivu
278

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 21.9.2015 § 75
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Elina
Tuikan.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Sakari Typön.
---
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KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIN, LIIKUNNAN, MATKAILUN JA
VIESTINNÄN ALOJEN YHTEISSTRATEGIA (VETOVOIMASTRATEGIA)
ALUEKEHITYKSEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEKSI 2015-2020

Maakuntahallitus 21.9.2015 § 76
Keski-Pohjanmaan vetovoimastrategia yhdistää
aluekehitysnäkökulmasta kulttuuri, liikunta, matkailu ja
viestintästrategiat, jotka kaikki ovat päättymässä kausilla 2014-2015.
Kulttuuri ja liikunta on huomioitu hyvinvointiin vaikuttavina aloina
Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiassa ja sen toteuttamisohjelmassa
2012-2015. Keski-Pohjanmaan työllisyyskatsaus on valmistunut vuonna
2014.
Aluekehittäminen perustuu maakunnan tahtoon eli eri toimijoiden
kanssa yhdessä luotuihin strategioihin ja ohjelmiin.
Näiden pohjalta valikoituu toimenpiteitä, joilla parannetaan maakunnan
kilpailukykyä, sekä väestön hyvinvointia ja osaamista.
Vetovoima-strategian tavoitteena on tunnistaa ja määritellä
palvelusektorin ja luovan talouden kasvumahdollisuuksia ja kehittymistä
pidemmällä aikavälillä, v. 2020-2025 saakka. Strategiassa ja sen
toteuttamisohjelmassa halutaan huomioida kuntien, yritysten ja
järjestöjen näkökulmat. Strategialla on yhteys Keplin liikuntastrategian
jalkauttamiseen Keski-Pohjanmaan kunnissa. Strategialla on yhteys mm.
Kokkolan kaupungin ja Kosekin aluemarkkinointi- ja
matkailustrategiaan. Strategiatyön kautta pyritään myös vahvistamaan
Keski-Pohjanmaan viestinnällisiä ja edunvalvonnallisia tavoitteita sekä
lisäämään kansalaislähtöistä yhteistyötä.
Vetovoimastrategian esittelee ja lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne
Sormunen, p. 040 6845 997, anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Vetovoimastrategian luonnoksen, joka
lähettää sen alueen toimijoille ja kuntiin kommentointia varten. Valmis
strategiaversio käsitellään maakuntahallituksessa
kommentointikierroksen ja julkaisutaiton jälkeen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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VARAUTUVA KESKIPOHJANMAA

Maakuntahallitus 21.9.2015 § 77
Kokkolan kaupunki hakee maakunnan kehittämisrahoitusta
kehittämishankkeelleen Varautuva Keski-Pohjanmaa. Hanke toteutetaan
kertakorvausmallin (Lump sum) mukaisesti.
Taustaa
Eri toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeä osa varautumista ja
häiriötilanteissa toimimista. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä astuu voimaan 2017. Hallinnollisten rakenteiden
muuttuminen vaikuttaa myös varautumiseen ja valmiussuunnitteluun.
Varautuva Keski-Pohjanmaa –hanke luo edellytyksiä alueelliselle ja
aiempaa yhtenäisemmälle valmiussuunnittelulle sekä tiivistää
alueellisten toimijoiden ja kuntien välistä yhteyttä
valmiussuunnittelussa.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on:
1) Keski-Pohjanmaan maakunnan alueellisen valmiuden lisääminen
poikkeus- ja suuronnettomuustilanteissa
2) Jatkuvan viranomaisyhteistyön kehittäminen
3) Kuntien osaamisen ja selviytymisen vahvistaminen poikkeus- ja
suuronnettomuustilanteissa
4) Oppia vakavan onnettomuustilanteen kiireellisen ja sen jälkeisen
kiireettömän tilannekuvan luomisesta, jakamisesta, johtamisesta ja
tiedottamisesta
5) Vahvistaa osaamista poikkeus- ja suuronnettomuustilanteissa ja
varmistaa psykososiaalinen varhainen tuki
Tulokset
Hankkeen maksamisen edellytyksenä olevat tulokset:
1. Alueellinen riskikartoitus jossa korostuu ennakoiva työote
2. Raportti Toholammin kesä 2014 –liikenneonnettomuuden jälkeisestä
välittömästä viranomaisyhteistyön arvioinnista sekä onnettomuuden
jälkihoidon onnistumisesta
3. Sopimus johtamis- ja tiedottamisjärjestelyistä monitoimijaisessa
verkostossa
4. Tuki kuntien valmiussuunnittelulle
Hankkeen toteutusaika
Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika: 1.8.2015 – 31.8.2016.
Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2015

21.9.2015/§ 77

Sivu
281

1. Laaditaan tilannekortti Keski-Pohjanmaan turvallisuustilanteeseen
vaikuttavista eri tekijöistä saatavilla olevan tilastotiedon valossa
yhteistyössä Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa. Tilannekortti
mahdollistaa ennakoivan suunnittelun ja alueellisen riskianalyysin
tekemisen
2. Tehdään tutkimus Toholammin kesän 2014 liikenneonnettomuuteen
liittyen
-

sovitaan johtamis- ja tiedottamiskäytännöstä monitoimijaisessa
yhteistyössä
edesautetaan HEA –toimintatavan juurruttamista alueelle
(henkinen ensiapu suuronnettomuustilanteissa)
vaikka Toholammin tapaus on erityis-casena hankkeessa,
voidaan esimerkkiä soveltaa vastaavantyyppisiin tapauksiin
muuallakin

3. Varautuva Keski-Pohjanmaa –toimintamalli rakennetaan KUJA –
projektin rakenteen ja siinä olevan alustan mukaisesti (Kuntaliiton ja
Huoltovarmuuskeskuksen yhteishanke)
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Keski-Pohjanmaan liitto vahvistaa kertakorvaushankkeen
kokonaiskustannuksiksi yhteensä 50 000 euroa.
Kustannus
Henkilöstökustannukset
Ostopalvelut
Matkakustannukset
Toimistokulut
Muut kustannukset
Yhteensä

2015
15500
5000
2500
1 000
1 000
25 000

2016
15500
5000
2500
1 000
1 000
25 000

Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2015
2016
MKR/ Kpliitto
20 000
20 000
Kuntarahoitus *
5 000
5 000
Yhteensä
25 000
25 000

yhteensä
31000
10000
5000
2 000
2 000
50 000

yhteensä
40 000
10 000
50 000

* sisältää hakijan omarahoitusosuuden
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Hankkeen ohjausryhmä
Hankkeelle esitetty ohjausryhmän kokoonpano:
Kokkolan kaupunki

sosiaali- ja terveysjohtaja
suunnittelupäällikkö
Kannuksen kaupunki
kaupunginjohtaja
Kaustisen seutukunta
kehittämisjohtaja
KIURU
toimitusjohtaja
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos pelastusjohtaja
Pohjanmaan poliisilaitos
komisario
Keski-Pohjanmaan liitto
maakuntajohtaja
Kokkolan seurakuntayhtymä
kirkkoherra
Länsi- ja Sisä-Suomen
johtaja (varautuminen ja
aluehallintovirasto
pelastustoimi)
Puolustusvoimat
Vaasan aluetoimisto
Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.8.2015 – 31.8.2016 maakunnan
kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 40 000 euroa.
2) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.8.2015 – 31.8.2016.
3) Nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi yhteyspäällikkö Anne Sormusen.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
4) Lisäksi maakuntahallitus hyväksyy, että hankesuunnitelmaa voidaan
tarkistaa pakolaistilanteen turvallisuusnäkökohtien huomioimiseksi.
Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja
kriteerejä. Hanke yhdistää Keski-Pohjanmaan kuntia ja kaupunkeja
valmiussuunnittelussa ja sen jalkauttamisessa. Hankkeen avulla
vahvistetaan monitoimijaista, keskipohjalaista viranomaisverkostoa.
Hankkeen tuloksena saadaan hyödyllistä tietoa alueelliseen
riskikartoitukseen sekä mahdollistetaan yhteinen sopimus johtamis- ja
tiedottamisjärjestelyistä. Hankkeen avulla tuetaan kuntien
valmiussuunnittelua.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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HALLITUSOHJELMA JA ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN

Maakuntahallitus 24.8.2015 § 73
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma tavoitteena on luoda
demokraattisesti valitut kuntaa suuremmat itsehallintoalueet. Alueiden
itsehallinnon avulla halutaan luoda selkeämpi, yksinkertaisempi ja
tehokkaampi hallintomalli. Pohjoismaista ainoastaan Suomessa
aluetason hallinto ei perustu suoraan kansanvaltaan.
Hallitusohjelman konkretisoimiseksi julkistettiin 14.8.2015 ns. Pöystin
työryhmän toimesta selvitys ”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen
valmistelu.” (stm.fi).
Selvitysryhmän mielestä uusilla itsehallintoalueilla tulee olla riittävä
väestöpohja, sote-infrastruktuuri ja taloudellinen kantokyky siten, että ne
pystyvät järjestämään alueensa asukkaille kattavat sosiaali- ja
terveyspalvelut. Samalla alueiden pitää myös olla luonteva foorumi
kansalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Edelleen samaa
aluejakoa olisi perusteltua soveltaa mahdollisimman laajalti
aluehallinnon tehtävissä ja valtion aluehallinnon jaotusten perustana.
Näiden kriteereiden pohjalta selvitysryhmä näkee itsehallintoalueiden
sopivaksi määräksi noin 9–12.
Itsehallintoalueiden muodostamisessa tulevan aluehallinnon
näkökulmasta selvitysryhmä näkee tärkeäksi ottaa huomioon eri
hallinnollisten tasojen toiminnallisen yhteensopivuuden, eri toimijoiden
oikean työnjaon sekä aluejakoratkaisun ajallisen kestävyyden (noin 30–
40 vuotta). Itsehallintoalueiden aluejaon tulisi soveltua mahdollisimman
laajalti erilaisten alueellisten tehtävien järjestämiseen. Hallitusohjelmaan
kirjatun valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon
yhteensovittamisessa tulisi edetä niin, että maakuntien liitot tehtävineen
integroidaan mahdollisimman nopeasti uusiin itsehallintoalueisiin. Näitä
integroinnin edellytyksiä tulisi selvitysryhmän mielestä selvittää yhtä
aikaa aluejakojen muodostamisen kanssa. Tulevaisuudessa kuntien
yhteistoiminnassa hoidettavia tehtäviä tulisi siirtyä laajalti
itsehallintoalueille.
Selvitysryhmä listaa ehdotustensa vaikutukset maakuntien liittoihin
seuraavasti:
 Maakuntien liittojen toiminta integroidaan perustettaviin uusiin
itsehallintoalueisiin (9–12) ja nykymuotoiset kuntayhtymät puretaan.
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Itsehallintoalueilla ylintä päätösvaltaa käyttää kunnallisvaalien
yhteydessä suoralla kansanvaalilla valittu valtuusto.



Muutos toteutetaan integroidusti sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtävien siirron kanssa siten, että itsehallintoalueiden
monitoimialaisuus on näkyvissä ensimmäisissä vaaleissa.
Henkilöstön siirroissa noudatetaan liikkeenluovutusperiaatetta.
Itsehallintoalueen henkilöstön asemaan ja palvelusuhteen ehtoihin
sekä eläketurvaan ja eläkejärjestelmään sovelletaan kuntien
henkilöstöä koskevia säännöksiä.
Myöhemmin toteutettavassa aluehallintouudistuksessa
itsehallintoalueiden tehtävät laajenevat, kun niille siirretään
valtionhallinnosta alueelliseen kehittämiseen liittyviä tehtäviä.





Hallitusohjelman ja sote- ja itsehallintoselvitysryhmän lisäksi käynnissä
on myös seuraavia maakuntiin kohdistuvia uudistuksia:
Normien purkuun liittyvät selvitykset (valtiovarainministeriö)
Aluehallinto koskevien normien muutokset (työ- ja elinkeinoministeriö)
Valtion keskus- ja aluehallinnon uudistaminen (valtioneuvosto)
Muut uudistukset.
Hallituksen konkreettiset tarkennukset aluehallinnon kokonaisuuden
uudistamisesta saataneen valtion vuoden 2016 budjettiriihen
9.-10.9.2015 yhteydessä.
Keski-Pohjanmaa muodostaa aluekehityslain mukaisen yhteistoimintaalueen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kanssa sekä
yhteisen neuvottelukunnan Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan
kanssa. Maakuntien yhteisissä keskusteluissa on painotettu aluelähtöisen
demokraattisen rakenteen vahvistamista. Yhteenvetona nykyisessä
valmistelutilanteessa Keski-Pohjanmaan edunvalvonnassa painottuvat
seuraavat näkökulmat:
-

Suomen aluehallinnon uudistus on tärkeä toteuttaa hallitusohjelman
linjaamalla tavalla ja aikataululla. Näin merkittävä uudistus saadaan
toteutetuksi vain parlamentaarisella valmisteluprosessilla, jolle
toimeksiannon muodostaa hallitus.

-

Uusien sote-tuotantoalueiden ja niiden myötä syntyvien
itsehallinnollisten alueiden valmistelun on lähdettävä liikkeelle
nykyisten toiminnallisiin talousalueisiin perustuvien maakuntien
pohjalta. Vain näin voidaan turvata aluehallinnon uudistuksen
eteneminen suunnitellun aikataulun mukaisesti.

-

Maakuntien liittojen nykyiset tehtävät on liitettävä uusiin
itsehallinnollisiin alueisiin alusta alkaen. Lisäksi näille alueille on
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-

koottava pikaisesti myös valtion aluehallinnossa hoidettavat
aluekehittämistä ja alueiden käytön ohjausta koskevat tehtävät.

-

Alueellisten päättäjien valinta suorilla vaaleilla on toteutettava
mahdollisimman pian. Tavoitteena on pidettävä kevään 2017
kunnallisvaaleja.

-

Uusien itsehallintoalueiden rahoitus hoidetaan erillisen lain avulla.

-

Suomen maantieteellisen laajuuden ja alueiden erilaisuuden
(asukaspohja, etäisyydet, tarpeet) johdosta itsehallinnollisilla alueilla
voi olla osittain erilaisia tehtäviä liittyen esimerkiksi
metropolialueeseen tai erityisen vaativan sairaanhoidon
ylläpitämiseen.

-

Aluejakoon voidaan myöhemmin tehdä muutoksia, mikäli uusille
itsehallintoalueille annettavat tehtävät sitä edellyttävät ja alueet ovat
näiden muutosten takana.

-

Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa ylimaakunnallisen yhteistyönsä
syventämistä naapurimaakuntiensa kanssa sekä kansallisesti ja
kansainvälisesti.

Keski-Pohjanmaalla on yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien ja
naapurimaakuntien kanssa käynnissä valmistelut hallitusohjelman
linjausten toimeenpanemiseksi. Näitä käsitellään syksyn 2015 aikana
mm. seuraavissa tilaisuuksissa:
25.-27.8.2015 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kokous, Joensuu
3.9.2015
Vaasan vaalipiirin maakuntien ja keskuskaupunkien
kokous ja ”Pohjanmaan huippukokous -seminaari”,
Kokkola
3.9.2015
Sairaanhoitopiirin jäsenkuntavaltuustojen kokous
25.9.2015 Keski-Pohjanmaan kuntajohdon kokous, Kokkola
2.10.2015 Keski-Pohjanmaan maakuntaseminaari, Kaustinen
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus käy asiasta keskustelun ja jatkaa käsittelyä seuraavassa
kokouksessa.
Päätös:
Hallitus keskusteli tilanteesta. Keskustelussa nousi esille mm. seuraavia
asioita;
- tosiasia, että Keski-Pohjanmaa on pienemmistä maakunnista
Suomessa ja uudistuksia tulee todennäköisesti kohdistumaan
alueellemme
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maakunnassa tulee olla yhteinen näkemys asiasta
työssäkäyntialueen vaikutus tulee huomioida valmistelussa
yrittäjyyttä ja työllistämistä tulisi parantaa kaikilla keinoilla
ns. rahanjako tulisi olla aluetta lähellä, paikallistuntemus
ERVA alueet/yliopistollisten sairaaloiden asema (STM) pysyvät
todennäköisesti jatkossakin
keskustelun lähtökohtana tulee olla keskipohjalainen asukas ja
elinkeinoelämä
NUTS aluejako on mahdollistanut EU-varojen runsaan
kohdistumisen Keski-Pohjanmaalle, hyvä ratkaisu aikanaan
SOTE aluemääräpäätös ohjaa muun hallinnon uudistuksia.
lähtökohtana pitäisi olla, että päivystävään sairaalaan enintään
100 kilometriä
varmistettava, että Keski-Pohjanmaan keskussairaala jatkossakin
päivystävä sairaala
visio hoidon siirtymisestä enemmän kotihoidon suuntaan
alueelta tulee löytyä jatkossa myös ruotsinkieliset palvelut
olisiko mahdollista, että keskussairaalan ei tarvitsisikaan kuulua
tiettyyn ERVA alueeseen vaan lähtökohtana kilpailutuksen kautta
palvelut taloudellisimmin
voisiko mallina käyttää ns. eläinlääkäripäivystys käytäntöä. Sama
toimintamalli on käytössä terveydenhoidossa esimerkiksi
Belgiassa.
maakunnan hajoaminen estettävä kaikin mahdollisin keinoin.
olemassaolon oikeutus tiedostettava
kehittämistyö on myös markkinointia
lähinäkökulma huomioitava suunnittelussa, esim. POPO, Kainuu
ja KEPO ja siihen lähinäkökulma toiminnassa
onko ongelma jos SOTE -aluejako olisi eri kuin
itsehallintoaluejako?
hallinnollisia portaita mahdollisimman vähän.

Maakuntahallitus 21.9.2015 § 78
Maakuntahallituksen edellisen kokouksen 25.8.2015 jälkeen on
julkistettu hallitusohjelman kärkitavoitteet toimenpiteineen ja myös soteja aluehallintouudistuksen aikataulutus. Itsehallinto- ja sote-alueet
tuodaan hallituksen toimesta arvioitaviksi 30.10.2015 mennessä.
Hallitusohjelman toimeenpanona sosiaali- ja terveysministeriö ja
valtionvarainministeriö ovat 10.9.2015 asettaneet sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen ja
aluehallintouudistuksen valmisteluun virkamiesohjausryhmän ja
projektiryhmän ajalle 1.10.2015-15.4.2019.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Aluehallintouudistusta varten on asetettu oma projektiryhmä erikseen.
Asetettujen toimielinten tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä
aluehallintouudistuksen valmistelu.
Julkisuudessa käytävässä keskustelussa ministerit korostavat
rakenneuudistusten tärkeyttä ja hallitusohjelmaan nojaten
kansanvaltaisen aluehallinnon perustamista. Riittävän vahvojen
itsehallintoalueiden kriteerejä ei ole tarkasti määritelty, mutta ainakin
riittävä taloudellinen kantokyky selvitä laajoista tehtävävastuista on
todettu. Eniten keskustelua käydään väestöpohjasta (yli 100.000) ja
itsehallintoalueiden määrästä.
Pääosa maakuntaliitoista on hallituksissaan korostanut, että laajan
aluehallintouudistuksen nopean käynnistymisen varmistamiseksi,
nykyiset maakuntaliitot taikka ainakin oma maakunta, tulisi olla
itsehallintoalueen perustana. Eli valmistelu aloitetaan 18 alueena.
Maakuntaliitoissa on kuitenkin erilaisia näkemyksiä ja mm. 5 suurinta
maakuntaliittoa, joissa sijaitsee yliopistosairaala, ei ole vielä ottanut
maakuntaperusteeseen hallituksissaan kantaa.
Keski-Pohjanmaan maakunnan kannalta sote- ja itsehallintouudistus on
haasteellinen. Kuulumme Pohjois-Suomen yhteistyöryhmään erityisesti
sote- ja rakennerahastoasioissa sekä Vaasan vaalipiirin yhteistyöhön
erityisesti valtionhallinnon ja elinkeinoelämän asioissa. Jos
hallitusohjelman toimeenpanossa alueiden määrä on vähemmän kuin 1618, Keski-Pohjanmaan kuulunee joko a) Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan
taikka b) Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kanssa samaan alueeseen.
Keski-Pohjanmaan sote- ja aluehallintouudistus on käynnissä aktiivisesti
Keski-Pohjanmaan sote-alueen osalta, joka tapahtuu kuntavetoisesti
nimettyjen poliittisten ja virkatyöryhmien koordinoimana.
Keski-Pohjanmaan liiton puheenjohtajakokouksessa 14.9.2015 sovittiin
selvitettäväksi aluehallinnon seurantaryhmän perustaminen soteuudistustyön rinnalle. Koordinaatio olisi maakuntaliiton vastuulla.
Maakuntajohtaja pitää kokouksessa katsauksen asiasta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää:
1. Keski-Pohjanmaa on toiminnalliselta väestö-, palvelu-, osaamis-,
elinkeino- ja kehitysnäkökulmalta katsoen riittävän vahva
muodostamaan hallitusohjelmassa tarkoitettu oma itsehallintoalue.
2. Keski-Pohjanmaan sote-alueen perustamisesta olisi perusteltua tehdä
kuntien päätökset jo vuoden 2015 loppuun mennessä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3. Asettaa Keski-Pohjanmaan aluehallinnon seurantaryhmän, jonka
jäseniksi nimetään maakuntaliiton osalta maakuntavaltuuston ja
hallituksen puheenjohtajisto, hallituksen rkp-edustaja ja
maakuntajohtaja. Puheenjohtajaksi nimetään valtuuston
puheenjohtaja ja sihteeristön muodostavat liiton suunnittelupäällikkö
ja yhteyspäällikkö.
Seurantaryhmän jäseniksi kutsutaan jäsenkuntien luottamus- ja
virkajohto kuntien kunta- taikka seutukuntakohtaisesti päättämällä
nimeämisellä.
Lisäksi aluehallinnon seurantaryhmän kokouksiin kutsutaan
asiantuntijana Keski-Pohjanmaan sote-alueen valmistelua johtava
viranhaltija.
4. Maakuntahallitus päättää, että maakuntaliiton osalta aluejaotuksen
yhteistyöaluekysymyksiin otetaan kantaa vasta kun on tiedossa
hallitusohjelman toimeenpanon lausunnolle tulevat esitykset
itsehallinto- ja sote-alueista.
Päätös:
Maakuntahallitus evästi Kauko Ojalaa hänen osallistuessaan Riikassa
pidettävään maakuntien hallituksen puheenjohtajien kokoukseen.
Kokouksessa käsitellään mm. maakuntien liittojen hallitusten
puheenjohtajien kannanottoa sote- ja aluehallintouudistusten
valmistelusta.
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi kohdat 1-4, lisäten KeskiPohjanmaan aluehallinnon seurantaryhmään MYRrin puheenjohtajan ja
liiton kehittämisjohtajan. Hallitus totesi myös, että seurantaryhmän
jäseniksi kutsutaan liiton kaikkien jäsenkuntien luottamus- ja virkajohto
kuntien kunta- taikka seutukuntakohtaisesti päättämällä nimeämisestä.
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula vierailee Sote-uudistuksen
puitteissa Kokkolassa 2.10.2015 iltapäivällä. Maakuntahallituksen
edustajat ja valtuuston puheenjohtajisto osallistuu kokoukseen
mahdollisuuksien mukaan (noin 10 hlöä).
---
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PROAKTIIVINEN KESKI-POHJANMAA -SEMINAARI

Maakuntahallitus 21.9.2015 § 79
Maakunnallisten päättäjien, valmistelijoiden ja kehittäjien yhteinen
seminaari järjestetään perjantaina 2.10.2015 klo 9.00-12.00 Kaustisella
Kansantaiteenkeskuksessa.
Tilaisuudessa keskitytään Keski-Pohjanmaan lähitulevaisuuden
kehittämissuuntiin ja niihin konkreettisiin asioihin, joihin tulee tarttua
nyt!
Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan erityisesti
maakuntahallituksen/-valtuuston ja maakunnan yhteistyöryhmän
jäsenten, sekä muiden alueellisten kehittäjien, valmistelijoiden ja
päättäjien.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi seminaarin tiedoksi.
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MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 21.9.2015 § 80
Maakuntajohtajan kesäkauden 2015 vuosilomapäivät on pidetty
suunnitelman mukaisesti.
Vuosilomapäiviä on jäljellä 16 päivää, jotka esitetään pidettäväksi
talvikaudella 2015 - 2016 seuraavasti:
12. - 16.10.2015 (5 pv)
21. - 31.12.2015 (7 pv)
21. - 24.03.2016 (4 pv)
Näiden 16 vuosilomapäivän lisäksi maakuntajohtajalla ei ole
pitämättömiä lomia taikka säästövapaita.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus vahvistaa maakuntajohtajan vuosilomasuunnitelman
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 21.9.2015 § 81
1. Ajankohtaisena valmisteluasiana todetaan 21.9.2015 klo 9.00 –
10.00 Kokkolan kaupungintalolla pidettävän Syyrian
pakolaistilannetta koskevan neuvottelun linjaukset.
2. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 23.8. – 20.9.2015.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Syyrian pakolaistilanteen valmistelun Kokkolan ja
Keski-Pohjanmaan osalta.
2. ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai hallintopäällikön tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Pykälät 75-76, 78-81
Päätöksistä joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä
määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Pykälät 77
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asiainosainen sekä kunnan jäsen.
Pykälät
Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 65101 VAASA
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
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