POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika:

To 28.1.2021 klo 16.00 -

Paikka:

Etäkokouksena

Jäsenet:

Jussi Ylitalo, puheenjohtaja
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja
Antero Aulakoski
Anne Huotari
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Eija-Riitta Niinikoski
Tuomas Okkonen
Tarja Ollanketo
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Muut kutsutut:

Risto Heinonen
Mika Pietilä
Esa Aalto
Ahti Moilanen

x
x
x

Ilkka Luoma
Satu Kangas
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimperi-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto

x
x
x
x
x
x
x

Pasi Parkkila
Jouko Luukkonen, sihteeri
Sanna Salmela
Laura Paloheimo
Seija Aikkila, sihteeri

x
x
x
-

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
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2. Varautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun
Työvaliokunta 14.1.2021
POPsoten laaja poliittinen ohjausryhmä antoi 22.12.2020 suppealle poliittiselle ohjausryhmälle
valtuudet käynnistää valmistelun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation
asteittaiseksi rakentamiseksi kuitenkin niin, että asia käsitellään kuntakokouksessa ennen
hankkeen ohjausryhmien päätöksentekoa ja toimeenpanoa.
Kokouksen jälkeen asiaa on valmisteltu ja se etenee seuraavasti:
-

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala järjestää maakunnan kuntajohtajien keskinäisen tapaamisen
ma 18.1.2021
Kuntatilaisuus järjestetään to 28.1.2021 klo 13 – 16
Laajan poliittisen ohjausryhmän seuraava kokous siirtyy, uusi aika on pe 5.2.2021 klo 14 – 16.

Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoma kertoo kokouksessa asian etenemisestä.
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian
valmistelun ja etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin
___________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.1.2021
Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoman esitys asian etenemisestä on jaettu teams-kansiossa.
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee asian valmistelun ja etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi asian valmistelu ja eteneminen.
___________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 28.1.2021
Kuntatilaisuus pidetään 28.1.2021.
Suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontuu kokouksen jälkeen päättämään jatkotoimenpiteistä.
Käsittely:
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Todettiin, että kuntakokous 28.1.2021 kannatti yksimielisesti asiassa etenemistä kokouksessa kuultujen
alustusten ja kuntakirjeen mukaisesti muutettuna Mikko Raudaskosken kokouksessa ehdottamalla
tavalla (kuntakirjeen 3. kohdan toinen virke "Se voi kuitenkin toimia sitä ennen väliaikaisena
asiantuntijaryhmänä..." muutetaan muotoon: " Se toimii kuitenkin sitä ennen väliaikaisena
asiantuntijaryhmänä..."). Pelastuslaitosten osuus väliaikaistoimielimessä huomioidaan
jatkoneuvotteluissa.
Pekka Simonen ehdotti, että väliaikaistoimielimen puheenjohtaja toimisi samalla valmistelua johtavana
viranhaltijana ja väliaikaistoimielimen esittelijänä eli erillistä muutosjohtajaa ei nimettäisi.
Päätös:
Hyväksyttiin Simosen ehdotus ja Raudaskosken kuntakokouksessa tekemä ehdotus ja päätettiin lisätä
ne kuntakirjeeseen.
Suppea poliittinen ohjausryhmä esittää laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy osaltaan
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun varautumisen käynnistämisen ja esittää alueen
kunnille ja muille organisaatioille asiassa etenemistä liitteenä olevan kuntakirjeen mukaisesti. Kunnilta
pyydetään kannanotot asiaan ja ehdotukset nimettävistä henkilöistä 28.2.2021 mennessä.

3. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.38.

Jussi Ylitalo
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Sihteeri

