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Ohjausryhmän kokous 1/2022 
Tulevaisuuden kunta -selvitystyö 
 
Aika  KE 26.10.2022, klo 12–14.00 
 
Paikka   Sokos Hotel Puijonsarvi, Ferdi-kokoustila  
 
Osallistujat             Varajäsenet 
Airaksinen Janne, Lapinlahden kunnanjohtaja  (x) 
Blomberg Jan, yksikön päällikkö, Pohjois-Savon ELY-keskus (x) poistui klo 13.15  
Harmokivi Pia, Vesannon kunnanjohtaja   (etänä)  (x) 
Heikkinen Juha, Pohjois-Savon TE-toimiston johtaja  (x)   
Hänninen Joonas, Varkauden kaupunginjohtaja   (-)  
Kiviluoma Timo, Tuusniemen kunnanjohtaja   (x) 
Korhonen Harri, Kaavin kunnanjohtaja   (-) 
Kuronen Jaakko, Joroisten kunnanjohtaja  (etänä)  (x) 
Lötjönen Vesa, Siilinjärven kunnanjohtaja   (-)  Ristikangas Petteri (x) 
Mäkinen Simo, Sonkajärven kunnanjohtaja   (x) 
Piiroinen Juha, Suonenjoen kaupunginjohtaja   (-) 
Pirhonen Jarmo, Kuopion kaupunginjohtaja, pj.   (x) 
Raatikainen Matti, Leppävirran kunnanjohtaja   (x) 
Ronkainen Jarmo, Iisalmen kaupunginjohtaja   (-) 
Ruotsalainen Henri, Rautavaaran kunnanjohtaja   (x) 
Rusanen Juha-Pekka, Kiuruveden kaupunginjohtaja   (-)  Juho Jukkola (etänä) (x) 
Savolainen Emilia, Keiteleen kunnanjohtaja  (etänä)  (-)  
Sepponen Anu, Rautalammin kunnanjohtaja  (etänä)  (-) 
Suomalainen Mika, Vieremän kunnanjohtaja  (x) 
Tiikasalo Lari, Tervon kunnanjohtaja   (-) 
Vehreävesa Satu, va. maakuntajohtaja, Pohjois-Savon liitto  (x) 
Viita Johanna, Pielaveden kunnanjohtaja   (x)  Rytkönen Tuula () 
Juuti Soile, ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto   (x) 
(rahoittajan edustaja) 
Minna Koljonen, selvityshenkilö, Pohjois-Savon ELY-keskus, siht. (x) 
Saara Mäkinen, projektisihteeri, Pohjois-Savon liitto  (-) 
 
 
1 Kokouksen avaus 
Satu Vehreävesa, va. maakuntajohtaja, avasi kokouksen ja totesi selvityshankkeen tavoitteen sekä suunnitellut 
toimenpiteet. Samoin hän esitteli hankkeeseen palkatut henkilöt, projektipäällikkö Minna Koljosen sekä hankesih-
teeri Saara Mäkisen. 

 
2 Ohjausryhmän toimintaan liittyvät asiat 
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- Ohjausryhmän kokoonpanon toteaminen 
- Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin valinta 
- Todetaan, että Pohjois-Savon liiton hankkeelle nimeämä yhteyshenkilö on ohjelmapäällikkö Soile Juuti 
- Ohjausryhmän käytännöistä sopiminen 

o Kokouksen esityslista lähetetään viikkoa ennen kokousta, toimitustapa sovitaan kokouksessa 
o Kokoukset voidaan toteuttaa hybridi- tai etäkokouksina 

- Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 
o Pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen kommenteille 
o Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama pöytäkirja toimitetaan seuraavan kokouksen esityslis-

tan liitteenä 
- Ohjausryhmän kokoontumisten aikataulu 
- Ohjausryhmän tehtävät, Soile Juuti 

o Ohjausryhmän tehtävät on kuvattu esityslistan liitteessä 
- Ohjausryhmän omista kuluista päättäminen 

 
Päätös:  

- Todettiin ohjausryhmän kokoonpano 
- Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen ja varapuheenjohta-

jaksi Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen, sihteeriksi hankesihteeri Saara Mäkinen 
- Todettiin, että Pohjois-Savon liiton hankkeelle nimeämä yhteyshenkilö on ohjelmapäällikkö Soile Juuti 
- Päätettiin, että kokousten esityslista lähetetään sähköpostilla viikkoa ennen kokousta 
- Päätettiin, että kokoukset toteutetaan hybridikokouksina 
- Pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen kommenteille ja puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoit-

tama pöytäkirja toimitetaan seuraavan kokouksen esityslistan liitteenä 
- Päätettiin, että ohjausryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Seuraavat kokoukset ovat 13.12.2022 klo 

10.30 – 12 ja 22.2.2023 klo 9 – 10.30. 
- Todettiin ohjausryhmän tehtävät, joista tärkeimpiä ovat ohjata ja seurata selvitystyön etenemistä sekä 

hankkeen rahoituksen ja kustannusten toteutumista hankesuunnitelman mukaisesti 
- Todettiin, että kukin taho vastaa edustajiensa kuluista 

 
3 Selvitystyön tukiryhmän kokoonpanon asettaminen 

- Kerran kuukaudessa kokoontuva tukiryhmä ohjaa selvitystyön operatiivista toimintaa. 
- Hankkeen valmisteluvaiheessa tukiryhmään ovat kuuluneet: Jan Blomberg, Terho Savolainen, Pirjo Oksa-

nen, Juha Piiroinen, Mika Suomalainen, Juha-Pekka Rusanen, Johanna Viita ja Satu Vehreävesa. 
- Päätetään tukiryhmän kokoonpano 

 
Päätös: 

- Hyväksyttiin esitetty tukiryhmän kokoonpano 
 
4 Rahoituspäätöksen toteaminen 

- Toteutusaika ja rahoitus 
 

Päätös: 
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- Todettiin hankkeen toteutusaika ja rahoitus 
 

5 Hankesuunnitelman esittely: Hankkeen keskeinen sisältö sekä toimenpiteiden aikataulutus (liite 1) 
- Projektipäällikkö esittelee asian 

 
Päätös: Käytiin keskustelua ja projektipäällikkö esitteli tarkennetun hankesuunnitelman. 
 
6 Tähän mennessä tehtyjen toimenpiteiden esittely ja jatkotoimenpiteiden sopiminen (liite 2) 

- Projektipäällikkö esittelee asian 
 

Päätös: Keskusteltiin selvitystyön sisällöstä ja sen suuntaamisesta. Keskustelussa esiin nostettuja asioita 
- Työnantajapuoli, yritykset ja järjestöt on tavoitettava mukaan valmisteluun  
- Palvelut tulee avata selvityksessä, jotta niiden järjestämistä voidaan suunnitella ja tarvetta arvioida 
- Henkilöstöä kartoitettaessa on huomioitava myös kunnan henkilöstö ja palvelut 
- Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen esitykset työllisyysaluemalleista 
- Selvitystyön aineistolle ja keskustelulle avataan Teams-ryhmä. Teams-kanavalle tallennetaan selvitystyön 

aineisto kaksi kertaa kuussa, jotta valmistelu on avointa ja sen pohjalta voidaan käydä keskustelua. 
- Valmistelussa olevan kunnille kohdistuvan kyselyn toteuttaminen jätettiin tukiryhmän päätettäväksi. Tuki-

ryhmä päättää milloin kysely toteutetaan ja millä sisällöllä. Yksi ajankohta voisi olla marraskuun lopussa 
ja tällöin aineisto saataisiin seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. 
 

7 Hankkeen tiedottaminen 
- Keskustelu aiheesta 

 
Päätös: Keskusteltiin tiedottamisen eri kohderyhmistä 

- Ensin tulee hoitaa sisäinen tiedottaminen kuntiin ja TE-toimistoon sekä keskeisille sidosryhmille 
- Pidetään tiedotustilaisuus joulukuun ohjausryhmän kokouksen yhteydessä 
- Viestintään kuntakokeilun ulkopuolisiin kuntiin tulisi lisätä, vastuu annettiin Juha Heikkiselle 

 
8 Muut mahdolliset asiat 

- Hankkeen seminaarin järjestämisestä keskusteleminen 
 
Päätös: 

-  Keskusteltiin mahdollisesta seminaarin järjestämispaikkakunnasta ja toteuttamisesta. Asiaan palataan 
seuraavassa kokouksessa. 

 
9 Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Päätös: Ei ollut 

 
10 Seuraava kokous 
 
Päätös: 13.12.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
11 Kokouksen päättäminen 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00. 
 
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti 
 
Allekirjoitukset 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
Jarmo Pirhonen  Minna Koljonen 

 
Liitteet 1 Tarkennettu hankesuunnitelma ja aikataulu 

2 Tehdyt toimenpiteet ja jatkotoimenpiteet 
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