Pohjois-Savon liitto

Muistio

Maakuntauudistuksen esivalmistelun
valmisteluryhmä

4/2016

17.11.2016

Aika:

Torstai 17.11.2016 klo 14.00 – 16.17

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
(- ) Risto Miettunen
(x ) Soile Lahti
(x ) Vesa Lötjönen
(x ) Jukka Koponen
(x ) Markku Tervahauta
(- ) Hannu Tsupari
(- ) 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
(x ) Matti Raatikainen
(x ) Simo Mäkinen
( ) Toni Auvinen
( ) Petteri Ristikangas
( ) Kirsi Ruutala

Asiantuntijajäsen

(x ) Silja Huhtiniemi
(x ) Tuulikki Miettinen
(- ) Merja Ohvo
(x ) Vesa Koponen
(x ) Tiia Hentunen
(x) Marko Haavisto

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

Muut läsnäolijat:

(x ) Satu Vehreävesa, esittelijä
(x ) Pekka Kaikkonen, sihteeri
(x ) Elsa Paronen, muutosjohtaja
(x ) Petri Kangasperko
(x ) Leila Pekkanen
(x ) Anna Laukkanen
(x ) Toni Auvinen
(x ) Anne Sahrio

1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Päätös:

Puheenjohtaja Kari Virranta avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat.

2.

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.
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3.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Liite 1

Päätös:

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.

4.

Viiden alatyöryhmän alkukartoitukset
Liite 2
Toimeksiannon toteaminen. Kuullaan viiden alatyöryhmän (ICT, KIINTEISTÖT JA MUU
OMAISUUS, HENKILÖSTÖ, VIESTINTÄ ja RAJAPINNAT JA YHTEISTYÖ) esitykset. Esitysten
jälkeen lähetekeskustelu ja alatyöryhmien valmistautuminen 15.12.2016 klo, 9.00-13.00
pidettävään -Uudistutaan yhdessä- Kick off seminaariin.

Esitys:

Päätös:

Esitykset merkittiin tiedoksi ja ne liitetään kokousmuistioon.
Keskustelussa todettiin seuraavaa:
- Henkilöstö -työryhmän tiedoista puuttuvat maaseutuhallinto ja ympäristöterveys, ja ne
on liitettävä tietoihin
- Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa on 286 päätoimista henkilö, joista 14 on
työsopimussuhteessa, ja 501 sivutoimista työsopimusta
- 5 pelastusalueen mallissa pelastustoimessa on n. 1000 päätoimista ja n. 1800 osa-aikaista
työsuhdetta
- Kuultavia tahoja ovat myös muut maakunnat erityisesti 5 pelastusalueen mallissa
- Muutos- ja kehityspaineina kaikkia koskien ovat toimintatavan muutokseen ja
asiakasnäkökulmaan sopeutuminen sekä yritystoimintaan siirtyminen
- Työvoiman määrä ilmoitetaan jatkossa henkilötyövuosina pois luettuna pelastuslaitoksen
sivutoimiset työntekijät

5.

Maakunta- ja sote-uudistuksen hallinto- ja tukipalvelujen alatyöryhmien yhdistäminen
Maakuntauudistuksen hallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen sote -uudistuksesta erillisenä on
käynyt kohtuullisen vaikeaksi. Tämä johtuu mm. siitä, että Pohjois-Savossa on useampia
tukipalveluorganisaatioita, joiden omistajina on sairaanhoitopiiri kuntayhtymänä sekä kunta
(erityisesti Kuopion kaupunki). Nämä tuottavat nykyisellään tukipalveluita sekä
sairaanhoitopiirille että kunnalle tai kunnille (omistajina on pienillä osuuksilla muitakin kuntia
kuin Kuopio) in house periaatteella. Toimintaa on sekä liikelaitoskuntayhtymämuodossa (mm.
Servica, ruokahuolto, siivous, välinehuolto, logistiikka yms.) että osakeyhtiömuodossa (mm.
Istekki Oy - ICT-palvelut, tässä on omistajana myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri; IS-Hankinta
Oy - hankinnat ja kilpailutukset ja niiden tuki omistajille). Pohjois-Savon maakunnassa näiden
organisaatioiden palveluksessa lienee yli 1500 henkilöä ja näiden erotteleminen sekä
maakuntauudistukseen että sote -uudistukseen on mahdotonta.

Esitys:

Työvaliokunta päätti esittää esivalmistelun valmisteluryhmälle, että hallinto- ja tukipalvelujen
osalta maakuntauudistuksen ja sote -uudistuksen alatyöryhmät yhdistetään jo tässä
maakuntauudistuksen vaiheessa. Lisäksi työvaliokunta päätti, että muutosjohtaja välittää
valtiovarainministeriön nimeämälle muutosjohtaja Pauli Harjulle ja KEHA -keskuksen johtaja
Mikko Salmenojalle työvaliokunnan huolen Pohjois-Savon maakunnan erityisestä yllä
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kuvatusta tilanteesta ja toivoo valtion pikaista neuvonpitoa ko. tukipalveluorganisaatioiden
menettelyn osalta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että neuvottelun tavoitteena on, ettei valtio asettaisi
kategorisia kieltoja palvelujen tuottamiseen.
Merkittiin tiedoksi, että muutosjohtaja Pauli Harjun ja KEHA -keskuksen johtaja Mikko
Salmenojan kanssa käytävä keskustelutilaisuus on 9.12.2016.

6.

Pelastustoimi ja varautuminen –alatyöryhmän nimen muuttaminen
Pelastustoimi ja varautumisen alatyöryhmä esittää, että työryhmän nimi muutetaan enemmän
työryhmän tehtävää kuvaavammaksi ja se olisi jatkossa turvallisuus ja varautuminen alatyöryhmä.

Esitys:

Maakuntauudistuksen pelastustoimi ja varautuminen on jatkossa turvallisuus ja
varautuminen -alatyöryhmä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin, ja päätettiin lisäksi seuraavien alatyöryhmien nimien muutokset: ICT
muuttuu ICT ja Digi, Rajapinnat ja yhteistyö muuttuu Yhteistyörajapinnat. Työvaliokunnalle
annettiin lisäksi oikeus hyväksyä nimenmuutokset ja työryhmien täydennykset.

7.

Maakuntakonsernin asiantuntijakonsernin alustavaa hahmottelua ja johtamista
Liite 3

Esitys:

Maakuntajohtaja Marko Korhonen esittelee maakuntakonsernin alustavaa hahmottelua ja
johtamista (liite 3).

Päätös:

Esitys merkittiin tiedoksi ja todettiin, että asiakaslähtöisen toimintatavan tarkastelua ja
uuden maakunnan talouden suunnittelua on ryhdyttävä valmistelemaan.

8.

Sitran kanssa sovitut pilotit ja yhteistyön mahdollisuudet
Pohjois-Savon liiton ja Posote-hankkeen johto valtuutettiin esivalmistelun valmisteluryhmän
kokouksessa 8.9.2016 jatkamaan neuvotteluja ja yhteistyötä Sitran kanssa. Tavoitteena on
pilottimaakunnan asema ja kumppanuus Sitran ao. maakunta- ja sote-uudistushankkeessa.

Esitys:

POSOTE:n hankejohtaja Leila Pekkanen esittelee Sitran kanssa sovitut pilotit ja yhteistyön
jatkomahdollisuudet

Päätös:

Esitys merkittiin tiedoksi toteamuksella, että järjestäjän ohjaus ja tehtävien määrittely on
vaativampaa kuin tuottajan tehtävien määrittely.

9.

Tiedoksi saatettavat ja muut asiat
Päivitetty toimintasuunnitelma (liite 4)
Päivitetty Pohjois-Savon maakuntauudistuksen alatyöryhmä (liite 5)

Esitys:

Merkitään tiedoksi.
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Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

10.

Seuraavaan kokoukseen mennessä tehtävät asiat

Esitys:

Toteuma- ja suunnitelmaliite jaetaan kokouksessa.

Päätös:

Toteutuma- ja suunnitelmaliite liitetään muistioon ja jaetaan alatyöryhmille.

11.

Seuraavat kokoukset

Esitys:

Seuraavat kokoukset ovat 8.12. klo 14.00 ja 29.12. klo 14.00.

Päätös:

Seuraavat kokoukset ovat 8.12.2016 ja 12.1.2017, ja sen jälkeen kolmen viikon välein.
29.12.2016 kokousta ei pidetä.

12.

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.17.

Muistion vakuudeksi
Kari Virranta
puheenjohtaja

Pekka Kaikkonen
sihteeri
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