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Johtotiimi 22.2.2017
Valmistelija yhtymähallituksen puheenjohtaja Hilkka Parkkisenniemi, puh. 0400 198 378
Väliaikaishallinnon valmisteluvaihe pohjautuu lakiluonnokseen maakuntalain ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta. Tällä nk. voimaanpanolailla säädetään maakuntalain ja järjestämislain voimaanpanosta ja voimaanpanon edellyttämistä toimenpiteistä.
Väliaikaishallinto koostuu kolmesta eri tasosta: vapaaehtoisesta poliittisesta seurantaryhmästä, valmistelutoimielimestä ja valmisteluhenkilöstöstä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen keskeinen tehtävä on organisoida maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu alkuvuodesta 2018. Maakuntaliitto johtaa väliaikaisen valmistelutoimi- elimen valmistelun sopimusneuvotteluja, jossa
maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi tämän lain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakunnan liiton hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti.
Pelkkä muodollinen toteaminen, ei harkintavaltaa.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen organisaatioiden
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa eivätkä he ole tässä
tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat maakunnan perustamisen täytäntöönpanon valmistelusta ja maakunnan yleisestä edusta. Valitut henkilöt pysyvät virkasuhteessa edellä tarkoitettuihin organisaatioihin.
Heidän työnantajavelvoitteistaan vastaavat tänä aikana kuitenkin ne organisaatiot, joihin
he ovat virkasuhteessa. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta annettua lakia julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Väliaikainen valmistelutoimielin voi tarvittaessa palkata henkilöitä avustamaan toimielintä sen tehtävien hoitamisessa. Henkilöt palkataan maakuntaan virka- tai
työsopimussuhteeseen ja heidän työnantajavelvoitteistaan vastaa valmistelutoimielin toimikautensa ajan. Väliaikainen valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen
virka- tai työsopimussuhteeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2018.
Uudistuksen täytäntöönpanoa varten on tarkoitus perustaa vapaaehtoisia poliittisia seurantaryhmiä. Ne eivät voi kuitenkaan käyttää laissa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle
säädettyä toimivaltaa, vaan voivat välittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan valmistelutoimielimelle.
Pohjois-Pohjanmaalla valmistelutoimielimeen valitaan 13 jäsentä. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta annettua lakia julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Paikat jakautuvat seuraavasti: kunnat/

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä 6 paikkaa, sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri yhteensä 3 paikkaa, maakunnan liitto 1 paikka, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 paikka, työ- ja elinkeinotoimisto 1 paikka ja pelastuslaitokset yhteensä 1 paikka. Kaikille 13 jäsenelle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntien/ perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden paikat jaetaan
maakunnassa alueellisesti ja väkiluvun suhteessa seuraavasti: Oulun kaupunki 1 paikka,
muu Oulun seutu 1 paikka, Ylivieskan seutukunta 1 paikka, Raahen seutukunta 1 paikka,
Nivala-Haapajärvi + Haapavesi-Siikalatva 1 paikka ja Oulunkaari + Koillismaa 1 paikka.
Jäsenille valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen.
Kaikkia toimijoita, jotka voivat esittää jäsenen valmistelutoimielimeen, pyydetään toimittamaan esityksensä mies- ja naisehdokkaasta sekä varsinaiseksi jäseneksi että varajäseneksi 21.3.2017 mennessä.
Esitys (kyj)
Johtotiimi nimeää Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenen ja varajäsenen, joita esitetään
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelutoimielimeen.
Päätös:

Päätettiin esittää yhtymähallitukselle varsinaiseksi jäseneksi kuntayhtymän johtaja Leena
Pimperi-Koivistoa ja varajäseneksi hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvista.

Yhtymähallitus 28.2.2017
Esitys (yhtymähallituksen pj.):
Yhtymähallitus nimeää Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelutoimielimeen
varsinaiseksi jäseneksi kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koiviston ja varajäseneksi
hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvisen.
Kokouksessa annettu muutettu esitys (yhtymähallituksen pj.):
Yhtymähallitus esittää maakuntahallinnon väliaikaiseen toimielimeen ensisijaisesti kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivistoa ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallinto- ja
henkilöstöjohtaja Juha Torvista. Toissijaisesti esitetään hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha
Torvista ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivistoa.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

YhtHall § 27

27.3.2017

Johtotiimi 22.3.2017
Käydään keskustelu väliaikaishallinnon tilanteesta.
Päätös:

Päätettiin esittää yhtymähallitukselle ja kunnille varsinaiseksi jäseneksi kuntayhtymän
johtaja Leena Pimperi-Koivistoa.

Yhtymähallitus 27.3.2017
Esitys (yhtymähallituksen pj.):
Yhtymähallitus hyväksyy johtotiimin esityksen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Leena Pimperi-Koivisto poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Merkittiin, että Tuula Saukkonen oli kokouksessa läsnä tämän asian ajan.

