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Aika:

Torstai 12.11.2017 klo 14.00 – 15.37

Paikka:

Pohjois-Savon liiton maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Osallistujat:

Varsinainen jäsen:
(x ) Kari Virranta pj.
(x ) Jarmo Pirhonen vpj.
(x ) Marko Korhonen
(x ) Markku Rautio
(x ) Risto Miettunen
(x ) Soile Lahti
(x ) Vesa Lötjönen
(x ) Jukka Koponen
(x ) Markku Tervahauta
(x ) Hannu Tsupari
(x ) Jarmo Ronkainen
(x ) Ari Sopanen
(x ) Juha Piiroinen
(x ) Ilkka Jokinen

Varajäsen:
( ) Jari Mutanen
( ) Pekka Vähäkangas
( ) Paula Qvick
( ) Tuula Kääriäinen
( ) Jorma Penttinen
( ) Päivi Halonen
( ) Pekka Takkinen
( ) Erkki Asikainen
( ) Seppo Lehto
( ) Matti Raatikainen
( ) Simo Mäkinen
( ) Toni Auvinen
( ) Petteri Ristikangas
( ) Kirsi Ruutala

Asiantuntijajäsen

(x ) Silja Huhtiniemi
(x ) Tuulikki Miettinen
(- ) Kaija Räty
( ) Vesa Koponen
(x ) Tiia Hentunen
(- ) Marko Haavisto

( ) Jari Kauhanen
( ) Liisa Kämäräinen
(- ) Hanna Ripaoja
(x ) Juha Hujanen
( ) Juha Minkkinen
( )

Muut läsnäolijat:

(x ) Satu Vehreävesa, esittelijä
(x ) Pekka Kaikkonen, sihteeri
(x ) Elsa Paronen, muutosjohtaja
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1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Päätös:

Puheenjohtaja Kari Virranta avasi kokouksen.

2.

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin muutoksella, että asia 7 (Väliraportti) käsitellään asiana 4, sekä
työvaliokunnan esitys yhdistetyn talous- ja henkilöstöryhmän nimeämiset siirrettään tiedoksi
saatettavista asioista alatyöryhmien toimeksiannon käsittelyn yhteyteen.

3.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Liite 1

Päätös:

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.
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4.

Väliraportti
Liite 2.

Esitys:

Valmisteluryhmä hyväksyy maakuntauudistuksen väliraportin. Lähetetään väliraportti
Pohjois-Savon kuntiin mukaan lukien Joroinen sekä alatyöryhmiin ja sidosryhmiin
tutustuttavaksi. Väliraportti toimii muutosjohtajan ja assistentin kuntakierrosten keskustelun
pohjamateriaalina.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin henkilöstön edustusta koskevalla lisäyksellä. Raportti julkistetaan
13.1.2017.
Valmisteluryhmä päätti lisäksi, että seuraavassa kokouksessa sovitaan esivalmistelun
vision/strategian laatimisesta ja käsitelläänalatyöryhmien toimeksiannot.

5.

Alatyöryhmien II ja III vaiheen toimeksianto
Liite 3.

Esitys:
-

Puheenjohtajat/sihteerit kokous 26.1.2017 klo, 8.00-10.00
Asiakkuudet, joita työryhmien tulee tavata face to face ja ne, jotka voidaan muuten
hoitaa
Kuvailusta kohti suunnitelmaa, miten työryhmissä edetään tavoite ja aikataulu
Työryhmien uudelleen organisoituminen (pyyntö kuntiin henkilöiden nimeämiseksi)
Työvaliokunta on esittänyt, ettei maakuntauudistuksen puolelle tehdä omaa
taloustyöryhmää vaan PoSoTen työryhmää täydennetään ELY -keskuksen
hallintojohtaja Soile Lahdella ja Palo- ja pelastuslaitoksen taloussuunnittelija Kirsti
Tarvaisella.

Päätös:

Hyväksyttiin alatyöryhmien toimeksiannot ja esitys taloustyöryhmien yhdistämisestä sekä
päätettiin perustaa uusi työryhmä, ympäristöpoliittinen työryhmä, jonka puheenjohtajaksi
nimettiin Jari Mutanen. Maakunta- ja sote -uudistuksen yhdistettyyn talous- ja
henkilöstöryhmään nimettiin Soile Lahti ja Kirsti Tarvainen.

6.

Joukkoliikenteen, ympäristöterveydenhuollon sekä ELY -keskuksen ylimaakunnalliset tehtävät

Esitys:

Esitetään, että valmisteluryhmä valtuuttaa maakuntajohtajan ja ELY -keskuksen ylijohtajan ja
(Kalatalous-, Tie- ja liikenne-, Rakennerahasto- ja Vesi -työryhmien) keskeisten henkilöiden
käymään sekä Kuopion kaupungin että keskeisten maakuntien kanssa neuvottelut
joukkoliikenteen, ympäristöterveydenhuollon ja ELY -keskuksen ylimaakunnallisten tehtävien
järjestämisestä tulevassa maakunnassa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin tarkennuksella, että keskustelut joukkoliikenteestä ja
ympäristöterveydenhuollosta käydään niiden maakuntien kanssa, joiden alueella PohjoisSavon ELY hoitaa keskitettyjä tehtäviä.

7.

Maakunta- ja sote -uudistuksen WWW -sivujen esittely

Esitys:

Esitellään www.Pohjois-Savo2019.fi -sivut

Päätös:

Maakunta- ja sote –uudistuksen www –sivut hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:
- Lisätään tiedotteet www –sivuille
- Arkisto/aineisto –valikko lisätään
- Etusivulla Maakuntauudistuksen ja Soteuudistuksen raja ja erilliset taustakuvat
poistetaan ja tekstit sijoitetaan yhteiseen taustakuvaan.
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8.

Tie- ja liikenne -työryhmän puheenjohtajan vaihdos

Esitys:

ELY -keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajaksi on 1.1.2017-31.12.2018
nimetty Tommi Huttunen. Valmisteluryhmä nimeää maakuntauudistuksen tie- ja liikenne työryhmän puheenjohtajaksi jatkossa Tommi Huttusen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

9.

Tiedoksi saatettavat ja muut asiat

Esitys:

Kevään 2017 aikataulu (liite 4)

Päätös:

Aikataulu merkittiin tiedoksi, sekä Satu Vehreävesan esitys lausuntokierroksen pohjalta
tehdyistä muutoksista maakuntalainsäädännön kokonaisuuteen.

10.

Seuraavaan kokoukseen mennessä tehtävät asiat
Liite 5.

Esitys:

Päivitetty toimintasuunnitelma ja tehtävät- taulukko jaetaan kokouksessa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

11.

Seuraavat kokoukset

Esitys:

Seuraavat kokoukset v. 2017 ovat 2.2., 23.2., 16.3., 6.4., 27.4., 18.5.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

12.

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.37.

Muistion vakuudeksi
Kari Virranta
puheenjohtaja

Pekka Kaikkonen
sihteeri

