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HALLINTOJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
KHALL § 9 Valtuusto on varannut vuoden 2016 talousarvioon määrä-

rahan hallintojohtajan palkkaukseen. Valtuusto on koko-
uksessaan 16.3.1999 lakkauttanut Reisjärvellä aiemmin 
olleen hallintojohtajan viran. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto perustaa kunnan hallintojohtajan viran. Viran 
pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto 
tai muu virkaan soveltuva koulutus sekä riittävä työko-
kemus.   

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OSALLISTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN POPSTER-HANKKEESEEN 
 
KHALL § 10 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle on alustavasti 

valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon hanketta osa-
na itsehallintoaluevalmistelun kokonaisuutta. Maakunnan 
kuntajohtajat linjasivat 17.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan 
liiton kuntakokouksessa, että maakunnallista sote-
valmistelua lähdetään toteuttamaan hankkeistamalla val-
mistelutyötä. 

 
Hankkeen tavoitteena on mm. sote-kustannusten nettokas-
vun vähentäminen turvaten kuitenkin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelutaso. Tavoitteena on ensisijaises-
ti lähipalvelujen varaan rakentuva arjen tuki ja palve-
lut siten, että erikoisosaaminen tukee perustason toi-
mintaa. Valmistelutyössä on tarkoitus hyödyntää laajas-
ti maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa olevaa 
osaamista. Hankkeessa varaudutaan noin 5 kokoaikaisen 
henkilön työpanoksen vaatimiin palkkakustannuksiin. 
Hankkeessa ei käsitellä tulevan itsehallintoalueen 
(IHA) johtamisjärjestelmää, henkilöstön asemaa, tuki-
palveluja (osin), omaisuutta ja rahoitusta. Nämä asiat 
valmistellaan ja niistä päätetään osana IHA:n muodosta-
mista erikseen. Hankkeelle on tarkoitus hakea EAKR-
rahoitusta 12.2.2016 päättyvässä hankehaussa. Hankkeen 
kokoluokka on noin 1,5 M€, josta kuntien omarahoi-
tusosuus olisi 30%. Kuntarahoitusosuus kerätään hank-
keeseen mukaan lähteviltä kunnilta asukasluvun suhtees-
sa. Kuntien sitovat päätökset hankkeeseen mukaan lähte-
misestä ja osallistumisesta kuntarahoitusosuuden maksa-
miseen tulee olla hankkeenhallinnoijan käytössä hanke-
hakemuksen jättövaiheessa eli viimeistään 12.2.2016. 

 
Hankkeen toteutusaika on 15.2.2016- 30.6.2017. Hankkeen 
hallinnoija ja päätoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan 
liitto. Hankkeenohjausryhmäksi esitetään Pohjois-
Pohjanmaan sote-järjestämismallin valmistelua varten 
Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeessa perustettua kuntien 
luottamushenkilöistä ja asiantuntijoista koostuvaa ryh-
mää. Liitteenä 1 diaesitys valmisteltavasta hankkeesta. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   9.2.2016  18 2 
 
 
 
 
 OSALLISTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN POPSTER–HANKKEESEEN (jatkoa) 
 
Kja Ehdotus: Reisjärven kunta ei osallistu Pohjois-

Pohjanmaan PoPSTer- hankkeeseen. 
 
 Puheenjohtajan avattua keskustelun Irma Kinnunen ehdot-

ti Eila Järvelän kannattamana, että kunta osallistuu 
hankkeeseen sillä edellytyksellä, että ERAK-rahoitus 
toteutuu suunnitellusti ja kunnan maksuosuus jää 3000 – 
4000 euroon. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkea-
va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asi-
asta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin to-
teuttaa kädennostoäänestyksenä. Pohjaehdotusta kannat-
tivat Teuvo Nyman, Markus Muuttola ja Kauko Mäntypuro. 
Irma Kinnusen ehdotusta kannattivat Irma Kinnunen, Eila 
Järvelä, Henna Haukipuro ja Timo Tikkanen. Markus Muut-
tola ehdotti, että päätökseen lisätään teksti ”Tässä vai-
heessa Reisjärven kunta on mukana molempien maakuntien SOTE-hankkeissa”, 
minkä kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi äänin 4 – 3 Irma Kinnu-
sen ehdotuksen ja samalla yksimielisesti hyväksyi Mar-
kus Muuttolan tekemän muutosehdotuksen. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 22.12.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
KHALL § 11 

§ 42 Juhani Tillin eronpyyntö peruskoulujen rehtorin viras-
ta. Ote päätöksestä on toimitettu Juhani Tillille, kou-
lulautakunnalle ja palkanlaskentaan.  

 
§ 43 Viran perustaminen varhaiskasvatukseen 1.1.2016 alkaen. 

Ote päätöksestä on toimitettu peruskoulujen rehtorille, 
Minna Hattuselle (Ppky Selänne), Erja Puraselle, koulu-
lautakunnalle ja palkkasihteerille. 

 
§ 44 Varhaiskasvatuksen henkilökunnan siirtyminen koululau-

takunnan alaisuuteen 1.1.2016 alkaen. Ote päätöksestä 
on toimitettu peruskoulujen rehtorille, Minna Hattusel-
le (Ppky Selänne), Erja Puraselle, koululautakunnalle 
ja palkkasihteerille. 

 
§ 45 Varhaiskasvatuksen organisaatio. Ote päätöksestä on lä-

hetetty peruskoulujen rehtorille, Minna Hattuselle 
(Ppky Selänne), Erja Puraselle, koululautakunnalle ja 
laskentasihteerille.  

 
§ 46 Kisatien koulun purkaminen / muutoksia talousarvioon 

2015 / määrärahan siirto. Ote päätöksestä on toimitettu 
tekniselle lautakunnalle ja kirjanpitoon.  

 
§ 47 Ppky Selänteen strategia vuosille 2016-2018. Ote pää-

töksestä on toimitettu Ppky Selänteen hallitukselle. 
 
§ 48 Ppky Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2016 ja ta-

loussuunnitelma vuosille 2017-2018. Ote päätöksestä on 
toimitettu Ppky Selänteen hallitukselle.  

 
§ 49 KPSOTE:n sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä / pe-

russopimuksen uudistaminen. Ote päätöksestä on toimi-
tettu sähköpostitse Kpshp Tarja Raumalle 23.12.2015.  

 
§50 Eroaminen peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenyydes-

tä 1.1.2017 lukien. Ote päätöksestä on toimitettu Ppky 
Selänteen hallitukselle. 

 
§ 51 Talousarvio vuodelle 2016 ja suunnitelma 2017-2018. ote 

päätöksestä on toimitettu hallintokunnille ja lasken-
tasihteerille. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 

22.12.2015 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 12 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: 
- § 4  

 
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapää-

tökset: 
- § 3  

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-
oissa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 13 Keva 

- Virkakirje 25.1.2016, 3/15 
 

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu-
kuntayhtymä 
- Hallituksen pöytäkirja 25.1.2016, 1/2016 
 
Pyhäjärven kaupunki 
- ote: Yhteistyösopimus Pohjois-Pohjanmaan työllisty-

mistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 
 

Kuusamon kaupunki  
- ote: Yhteistyösopimus Pohjois-Pohjanmaan työllisty-

mistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 
 
Aluehallintovirasto 
- Vihvilänsaarennevan turvetuotantoalueen ympäristölu-

pa, Reisjärvi 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille 

käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä 
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisölle ja sääti-
öille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuo-
delle 2015 

 
Nivalan kaupunki 
- ote: Sopimus johtavan lomittajan palveluista 

 
Ppky Selänne 
- Kuntayhtymähallitus 28.1.2016, 1/16 

 
Keski-Pohjanmaan liitto 
- maakuntahallituksen esityslista 9.2.2016 1/2016 

 
 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-

seen. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 



Pasi Parkkila 2015

PoPSTerPoPSTerPoPSTerPoPSTer
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Pohjois-Pohjanmaan 
sosiaali- ja 
terveydenhuolto 
osana 
IHA –kokonaisuutta

Alustavaa hahmotusta
31.1.2015



TAUSTA:

Maakunnan kunnanjohtajien linjaus:

� Lähdetään valmistelemaan hanketta 

(n. 1,5 M€ kokoluokka, EAKR).

� Hakijana Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

� Hankeluonnos tulisi olla valmis 12.1.2016. 

� Hakemuksen jättöpäivä on 12.2.2016. 

� Kuntien omarahoitus tulisi suunnitellun budjetin 

perusteella olemaan 20-30% eli 300 - 450 000 €. 



HANKKEEN TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveydenhuollon optimaalisten 

palveluprosessien (IHA:n osana): 

� Asiakaslähtöisyyden huomioon ottaminen

� Integraatiohyötyjen varmistaminen sekä
(eri palvelukokonaisuuksien ja prosessien välillä ja osana)

� Tehokkuuden, vaikuttavuuden ja säästöjen 

suunnittelu ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella 

alueen eri osat ja asukkaiden palvelutarpeet huomioon 

ottaen 



HANKKEEN TAVOITTEET

� Pohjois-pohjanmaalla tavoitteena on asukas-

kohtaisten sote-kustannusten nettokasvun 

puolittaminen

� Pohjois-Pohjanmaan osalta tavoitteena on 

tarvevakioitujen (THL) sosiaali- ja terveydenhuollon 

nettomenojen indeksiluku max. 95 (koko maa = 100) 

palvelutaso turvaten.

� Eri palvelukokonaisuuksien osalta toiminnalliset-,  

kustannus- ja tuottavuustavoitteet määritellään 

hanketyön edetessä.



Hallitusohjelma

� Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen 

kaventaminen ja kustannusten hallinta

� Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannukset olivat noin 19 miljardia euroa 

vuonna 2013.

� Hallitusohjelman mukainen SoTe:n 3 mrd. euron säästötavoite korjaisi reilun 

kolmanneksen kestävyysvajeesta, joka oli VM:n syyskuun 2015 arviossa 3,5 %

suhteessa bkt:seen

� Tämä tarkoittasi, että sosiaali- ja terveydenhuollon menojen reaalikasvu saisi olla 

jatkossa 0,9 prosenttia vuodessa ennustetun 2,4 prosentin sijaan. Toteutunut 

reaalikasvu on ollut 2,2 %.

Pohjois-Pohjanmaan osalta tavoite tarkoittaisi nykyisen 
absoluuttisen kasvun 5,2% / v. alenemista lukuun 2,1 %,
väestölliset tekijät huomioon ottaen n. lukuun 2,5 %.



Kasvu
2,5 % / v. (abs.)

SOTE-MENOJEN KASVU  € / VUOSI 

POHJOIS-POHJANMAALLA

ERO
n. 35 M€

V.2003-2013
Ka. 5,2% / v. (abs.)

Kasvu
5,0 % / v.

Hallitusohjelman mukainen

tavoite vähentäisi sote:n

kustannuskasvua Pohjois-

Pohjanmaalla n. 35 M€/v. *) 

*) Suuntaa antava laskelma, ottaen huomioon

väestörakenteen muutoksen vaikutuksen



KEINOJA / HUOMION KOHTEITA

Lähtökohtana eri palvelukokonaisuuksien määritys 

asiakaslähtöisen integraation näkökulmasta

� asiakkaan valinnanvapauden huomioon ottaminen

� tuottajan ja tilaajan eriyttämiseen liittyvät asiat

� tietojohtamisen kokonaisuus ja siihen liittyvät mittarit 

(oma hanke tai osana tätä kokonaisuutta)

� sähköiset palvelut ja teknologian hyödyntäminen

� omahoito / oman vastuunoton lisääminen (huom. ed. kohta)

� palveluverkko / palvelurakenne / prosessit

� palvelujen vaikuttavuuden määritys ja mittaus

� palvelujen rajapinnat

� Benchmarking eri toimijoiden ja prosessien välillä



Keskeisiä asioita ovat (1):

� Palvelu- ja hoitoketjuprosessien rohkea ja asiakaslähtöinen 

uudistaminen

� Valmistelu- ja kehittämistyö organisoidaan keskeisten 

palvelukokonaisuuksien  (7-9 kpl) ympärille. 

� Valmistelutyössä hyödynnetään laajasti maakunnan sosiaali-

ja terveydenhuollossa olevaa osaamista.

� Palvelukokonaisuuksien integraatiohyötyjen varmistaminen

� Ensisijaisesti lähipalvelujen varaan rakentuva arjen tuki ja 

palvelut siten että erikoisosaaminen tukee perustason 

toimintaa



Keskeisiä asioita ovat (2):

� Hoidon ja hoivan palvelurakenteen uudistaminen 

tavoitteena on että kotona selviytyy selvästi nykyistä 

enemmän 

� lasten ja perheiden palvelujen uudistaminen siirtämällä 

painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin 

� kehitysvammaisten palvelujen uudistaminen itsenäistä 

asumista tukien

� mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan sellaisen 

uudistusohjelman aikaansaaminen, joka tukee 

avohoitolähtöistä toimintaa ja integroi yhteen perus- ja 

erikoistason



Keskeisiä asioita ovat (3):

� Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden erityiskysymykset 

(hoitoketjut / prosessit, työnjako, ohjaus ym.)

� Lisäksi kehitetään soten ja kuntien välisiä yhteistyömuotoja 

erityisesti toimintojen ja palvelujen rajapinnat huomioon 

ottaen.

� Valmistelussa otetaan huomioon ja hyödynnetään jo käynnissä 

olevat uudistus- ja kehittämistyöt; kerätty tietoaineisto, 

maakunnallinen LP-toiminta, suurten kaupunkien ja 

Jokilaaksojen sote-selvitykset, kehitysvammahuollon 

maakunnallinen kehittämistyö sekä Oulun yliopistollisen 

sairaalan erityisvastuualueen yhteistyö jne.



HANKKEEN RAJAUKSET

Hankkeessa ei käsitellä

� IHA:n johtamisjärjestelmää

� Henkilöstön asemaa

� Tukipalveluja (osin)

� omaisuutta

� rahoitusta 

� yms. vastaavia asiakokonaisuuksia

Em. asiat valmistellaan ja päätetään osana IHA:n

muodostamista erikseen



AIKATAULU JA RESURSOINTI

� Hankehakemus jätetään 12.2.2016 mennessä

� Hankkeen budjetti 1,5 M€ (kuntaosuus 300 - 450 000 €)

� Toteutus käyntiin 1.2.2016 (omalla riskillä)

Henkilöresurssit alueen sisältä

� Selvityshenkilö (hankkeen johtaja)

� Sosiaalitoimen asiantuntija(t)

� Perusterveydenhuollon asiantuntija(t)

� Erikoissairaanhoidon asiantuntija(t)

� Koordinaattori / projektipäällikkö

� Muu asiantuntijatyöpanos (myös oto / ostopalvelu)

Hankerahoituksella n. 5 kokoaikaista työpanosta, 

muut oto:na eri organisaatioista



HANKEORGANISAATIO

OHJAUSRYHMÄ
Poliittinen ohjaus valmistelutyölle
Laaja, kuntien / alueen poliittinen 
edustavuus
Esittelijänä toimii selvityshenkilö

JOHTORYHMÄ
Valmistelutyön johtaminen yhdessä 
selvityshenkilön kanssa
Ohjausryhmälle esitettävien asioiden 
valmistelu
Kuntien johtajia ja selvityshenkilö

VALMISTELURYHMÄ
(SOTE-JOHTAJAT)

Asioiden (hankkeen) käytännön 
valmistelu
Sote-johtajat, hankeasiantuntijat, 
koordinaattori

Se
lv

it
ys

h
e
n
ki

lö

”Sparrausryhmä”
= hankkeen valmistelu-
tiimin tukiryhmä

Määritellään tarkemmin !



Jatkovalmistelu:

• Hankkeen ensimmäisestä aihioversiosta pyydetty Pohjois-

Pohjanmaan sote- johdon kommentit 5.1.16 mennessä

• Kommentoineet  tässä vaiheessa Raahen seutu, 

Oulunkaari , Kallio ja Liminka

• Itse hankesuunnitelmaan täsmennetään lopullisesti 

hankkeen sekä sisällölliset että taloudelliset tavoitteet.

Jo esitetyt kommentit huomioidaan varsinaisessa 

hankesuunnitelman sisällöllisessä valmistelussa. 

• Hankesuunnitteluryhmää laajennetaan 

jatkovalmistelussa koskemaan alueellisesti kattavasti 

maakunnan aluetta.
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