Henkilöstöjärjestöt 17.8.2017
Asko Peltola

SOTEMAKUn päivitystä
• Hallitus päätti 5.7.2017 myöhentää uudistuksen aikataulua vuodella
• Hallituksen päivitetyt linjaukset:
– Valinnanvapauslaki palautetaan jatkovalmisteluun ja siihen tehdään
tarvittavat muutokset.
– Uudistusten toteuttamisen aikataulua muutetaan => uudet maakunnat
aloittavat 1.1.2020.
– Hallitus valmistelee uuden esityksen valinnanvapauslaista syksyn
aikana, kuuden viikon lausuntokierrokselle marras-joulukuussa 2017.
– Valinnanvapauslain jatkovalmistelu toteutetaan virkamiestyönä
(hallituksen ohjauksessa).
– Maakuntavaalit siirretään pidettäväksi syksyllä 2018 suunnitellun
tammikuun 2018 asemesta.
– Maakunta- ja sote-uudistuksiin liittyvät lait käsitellään eduskunnassa
yhtenä kokonaisuutena keväällä 2018.

• Hallituksen heinäkuun alussa tekemien linjausten jälkeen ei ole
saatu uusia ohjeita / linjauksia

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU JA TOTEUTUS
SUUNNITELTU AIKATAULU, VOIMAANTULO 1.1.2020:
HALLITUKSEN ESITYS 15/2017 (MAAKUNTA- JA SOTE-ESITYS ) JA HALLITUKSEN ESITYKSEN 47/2017
KORVAAVA UUSI VALINNAVAPAUSLAKIESITYS KÄSITELLÄÄN YHDESSÄ EDUSKUNNASSA:
Maakuntavaalit 10/2018 ja uudistusten voimaantulo 1.1.2020 lukien
Valmistelun ja prosessin alustava aikataulu voisi olla seuraava hyvän lainvalmistelun periaatteet
huomioiden:

7/17
Perustuslakivaliokunnan lausunnon
edellyttämien
korjauksien alustava
listaus
Hallitus sopii
jatkoprosessista
Hallituksen
neuvottelu 5.7.2017

8/17
Valinnanvapaus
- HE:n pykälien,
yleisperustelujen ja yksityiskohtaisten
perustelujen
kirjoittamista
10.7.-20.9.2017

9/17
Vaikutusarvion
täydennyksen
valmistelu
10.7. 20.9.2017

Sisältää
STM:n
soteasiantuntij
a- ryhmän
lausunnon
pyytämisen

Esityksen
kääntäminen
ruotsiksi,
esitysluonnoksen
viimeistely
sisällöllisesti
lausuntokierrokselle,
lausuntopyynnön ja kierroksen
valmistelu.
20.9.- 27.10.
2017

Käännettävät
tekstit
julkaistaan

Periaatteet:
-hyvän lainvalmistelun periaatteiden noudattaminen
-perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 26/2017 vp.
esitettyjen huomautusten mukaisten muutosten huolellinen
toteuttaminen
-realistinen toteuttamisaikataulu ja toteuttamistapa
-maakunta- ja sote-esitys sekä valinnanvapausesitys
muodostavat kokonaisuuden

10/17
Valinnanvapausesitys 6 viikon
lausuntokierrokselle 30.10. - 15.12.2017

12 /17
Valinnanvapausesityksen
lausuntokierros
päättyy
15.12.2017

01/18
Valinnanvapaus
-esityksen
muutoksista
sopiminen,
esitys laintarkastukseen.

Lähettäminen
lainsäädännön arviointineuvoston
käsittelyyn
15.1.2018

Valinnanvapauden tiedonhallintaa ja sotetietointegraatiota koskevien ratkaisujen
toteutuslinjaukset 10/2017 (VM, STM, Kela, ,THL)
10/2017 (integraatioalustan toteutus SoteDigikehitysyhtiö)

02/18
Uusi valinnanvapausesitys
viimeistelyyn
15.2.2018

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU JA TOTEUTUS
JATKOPROSESSI, voimaantulo 1.1.2020

3/18
Uusi
valinnanvapauslakiesitys
eduskunnalle
03/2018 ja HE
47/2017 peruutus
(helmikuun lopulla
tai maaliskuun
alussa)
Eduskuntakäsittely alkaa

5/18
Lakikokonaisuus
hyväksytään
toukokuun
loppuun
mennessä

6/18

10-11/18

Lait
vahvistetaan
ja voimaan
06/2018

Maakuntavaalit 28.10.2018

Väliaikaishallinto aloittaa

Tulos
lainvoimainen
30.11.2018

1/19
Maakuntavaltuustot ja
maakunnat
järjestäytyvät
1/2019 lukien

2-4/19

8-9/19

Maakuntien
päätökset sotejärjestämisestä
ja valinnanvapauden
toteuttamisesta
2-4/2019

Maakunnat
päättävät
maakuntastrategiasta ja
vuoden 2020
talousarviosta

Sopimussiirrot

Sopimussiirrot

1/20
Järjestämisvastuu
siirtyy ja uusi
lainsäädäntö
voimassa sekä
valinnanvapaus
laajenee erillisen
vaiheistuksen
mukaan 1.1.2020
lukien

E-P:n tilannekatsaus

 Toimintaympäristö on muuttunut siitä, mille valmistelun organisointia
keväällä suunniteltiin
 Syksy 2017 tulee olemaan enemmän asioiden seurantaa kuin aktiivista
valmistelua => vaikutukset maakunnallisen valmistelun resursointiin?
 Valtion rahoitus valmistelulle on (osin) auki, erityisesti vuosi 2018

 Aikataulumuutoksen vaikutukset maakuntauudistuksen
valmistelussa
 Alkusyksyksi odotetaan uusia valtakunnallisia linjauksia kaikille sote- ja
maakuntauudistuksen sektoreille => näiden vaikutukset maakunnassa
tehtävään valmistelutyöhön selviävät vähitellen
 Lisäaika tuo mahdollisuuksia perusteellisemmalle valmistelulle mutta
samalla lisää epätietoisuutta uudistuksen etenemisestä => tunnelmat
odottavia ja hämmentyneitä, mutta työtä halutaan jatkaa
 Maakuntauudistuksen muutostuki järjestää virtuaalisen
maakuntakierroksen etäyhteydellä erikseen jokaiseen maakuntaan =>
päivitetään maakuntauudistuksen valmistelutilanne
(aikataulumuutoksen vaikutukset), suunnitellut toimenpiteet ja kerätään
tietoa maakunnan muutostuelle suunnatuista toiveista => EteläPohjanmaan keskustelu on 23.8.

E-P:n tilannekatsaus

 Maakuntauudistuksen valmistelun tämän hetkinen tilanne

 Esivalmisteluvaiheen loppuraportti on valmistunut seuraavien osioiden
osalta: konsernipalvelut, sote-palvelut, maakuntapalvelut
 Alueella ja sen toimijoilla on hyvät pohjat jatkaa valmistelua,
tarvittaessa ”täydellä höyryllä”
 Uudistuksen ohjauksen pohdinta: VATEn ”epävirallinen rooli” ja suhde
poliittiseen ohjaukseen
 Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) pitänyt kaksi kokousta (15.6. ja
9.8.); seuraava kokous 22.8.
 VATEn virallinen toimikausi alkaa tällä tietoa 1.6.2018, jolloin uusien
maakuntien pitäisi olla juridisesti toimivaltaisia
 E-P:n vastuuvalmistelijat aloittaneet/aloittamassa työtään => tilat
Framissa (C-rakennus / liiton entiset tilat + D-rakennus, sote-projektit)

E-P:n tilannekatsaus
 Jatkovalmistelun tarpeet (rekrytoinnit ja rahoitus)
 Millä vahvuudella valmistelua jatketaan?
 Ennen kesälomia rekrytoitiin lisäväkeä = valmistelujohtaja + 13
vastuuvalmistelijaa (ml. muutosjohtajat).
 Kaikkiaan valmistelussa on mukana 25 hlöä (muutosagentit ja
kansalliset hankkeet mukaan lukien)
 Valmistelutyön panostusta vähennetään suunnitellusta (= osaaikaistetaan) mutta samalla pyritään pysymään ”liikkeessä” koko
ajan ja tarvittaessa vahventamaan resursointia
 Uudet vastuuvalmistelijat pysyvät taustaorganisaatioidensa
palkkalistoilla ja E-P:n liitto korvaa sopimuksen perusteella uudistuksen
työpanoksen.
 Tehtyihin valtakunnallisiin rahoituspäätöksiin tarvitaan päätösten
ehtojen tarkennusta.
 Rahoitus uudistukselle on turvattava pitkäjänteisillä päätöksillä.

E-P:n tilannekatsaus
 Maakunta järjestäjänä
 Järjestäjää on hahmoteltu; MAKU- toimintojen osalta ollaan hivenen
pidemmällä.
 Vielä avoinna, tavoitellaanko Suomessa yhdenmukaista tai osin
yhdenmukaista järjestäjän rakennetta vai tuleeko maahan 18 erilaista
tapaa organisoitua.
 Konsernipalveluiden rooli: miltä osin järjestäjän konsernipalveluita voivat
käyttää myös liikelaitokset?

 Miten jatkamme?
 Odotetaan valtakunnallista ohjeistusta ja linjauksia.
 Henkilöstö-, talous-, ICT- ja sopimusasioiden työstöä jatketaan
suunnitelman mukaan (näissä E-P:llä on kirittävää).
 Maakunnallista keskustelua ja tahtotilan muodostamista jatketaan.
Onko joitain osa-alueita, joita halutaan toteuttaa ilman ”pakkoa”?
 Valmistelun (poliittinen) ohjaus valmistelukauden jatkuessa?

E-P:n tilannekatsaus
 Valmistellut materiaalit
 Esivalmisteluvaiheen raportit löytyvät täältä
https://maakunta.ep2019.fi/raportit-2017/
 Raporteissa koontia ja pohdintaa, miten edetä konsernipalvelujen,
maakuntapalvelujen ja sote-palvelujen osalta. Lisäksi sivustolla
työryhmien yksityiskohtaisempia raportteja.

 Tiedottaminen
 Viestinnän vastuuhenkilönä Hanne Rantala
 Viestintäryhmä on käynnissä ja aktiivinen
 Uudistusviestintä on aktiivista: blogit, uutiskirjeet jne.
 Sote- ja maakuntauudistuksen verkkosivu-uudistus käynnissä
 Strategiatyön käynnistämiseksi toteutetaan elo-syyskuulla
arvokysymyspeli, joka on suunnattu lähes 10 000:lle uuteen
maakuntaan siirtyvälle työntekijälle

Uuden maakunnan valmistelu
Viranhaltijavalmistelu

Väliaikaishallinnon
juridinen toimivalta alkaa
vasta 1.6.2018 (?)

Poliittinen ohjaus
ja linjaukset

SOTEMAKUjohtoryhmä
Maakuntahallitus

VATE

EPSHP:n
hallitus

Valmistelujohtaja
Vastuuvalmistelijat
Asiantuntijat
Työryhmät

I&O-agentti
LAPE-agentti

Kuntayhteistyö

Sidosryhmäinformaatio

Kuntajohtajafoorumi

SOTEMAKUohjausryhmä

Väliaikaishallinto
 Etelä-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
• Kunnat sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueet (7)
• Sairaanhoitopiiri (2)
• Erityishuoltopiiri (1)
• Maakunnan liitto (1)
• Pelastuslaitos (1)
• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (1)
• Työ- ja elinkeinotoimisto (1)

 VATE asetettu maakuntahallituksen kokouksessa 22.5.2017
ehdollisena; vahvistetaan lakien hyväksynnän jälkeen
 Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) johtaa maakunnan
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää
sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä
puhevallan käyttämisestä maakuntavaltuuston toimikauden
alkuun asti => nykyinen toimivalta = ???
 Samanaikaisesti VATEn asettamisen kanssa haettiin laajempaa
ratkaisua valmistelun uuteen vaiheeseen = vastuuvalmistelijat

Väliaikaishallinto
VATE 14 JÄSENTÄ (7 + 7)
”HALLITUSMALLILLA” (päätöksenteko esittelystä)
UUDEN MAAKUNNAN
VALMISTELUKONEISTO (1 + 13):

•

Yleishallinto (sopimukset, vaalit, yhtiöittämisen
juridiikka, sisäinen valvonta ja riskienhallinta,
asiakirjahallinto)

•

Kasvupalvelut

•

Maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut

•

Alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö

SOTE-tuotanto (3)
• liikelaitos, alihankinnat, asiakassetelipalv.
• sote-yhtiöt: suoranvalinnanyhtiö ja sotekeskukset, asiakasseteliyhtiö, Kuusiolinna
• palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti

•

Taloushallinto

•

Henkilöstöhallinto

•

Tietohallinto

Strateginen suunnittelu (maakuntastrategian
kokonaisuus, neuvottelumenettely, TKI)

•

Viestintä

•

(Tukipalvelut)

Valmistelujohtaja +
Vastuuvalmistelijoita seuraavasti:
•

•

•

SOTE-järjestäminen (soten strateginen suunnittelu,
tuottajien hyväksyminen ja sopimukset)

VATEn jäsenet
Taho

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kunta/yt-alue (JIK)

Anna-Kaisa Pusa

Seppo Pirttikoski

Kunta/yt-alue (Järvi-Pohjanmaa)

Vesa Koivunen

Anita Paavola

Kunta/yt-alue (Kaksin.)

Antti Perkkalainen

Markku Lumio

Kunta/yt-alue (Kuusiok.)

Jarmo Pienimäki

Pekka Ala-Mäenpää

Kunta/yt-alue (Lapua)

Piia Aro

Ahti Latvala

Kunta/yt-alue (Sjoki+Isokyrö)

Raija Ranta

Jorma Rasinmäki

Kunta/yt-alue (Suupohja)

Linda Leinonen

Veli Nummela

EPSHP

Jaakko Pihlajamäki

Hannu Puolijoki

EPSHP

---

Christina Rouvala

EPO ELY

Mika Soininen

Anders Östergård / Aulis Rantala

E-P:n TE-toimisto

Leena Tuohimaa-Kari

Jukka Huhtiniemi

E-P:n pelastuslaitos

Harri Setälä

Petri Järvensivu

Erityishuoltop. (Eskoo)

Jouni Nummi

---

E-P:n liitto

---

Marjatta Eväsoja

Resursointimalli 2017 loppuun asti (alustava, VATEen 22.8.)
Vastuuvalmistelija

Työpanos (%) Huom.

Jari Aaltonen

20

sovittava ELYn kanssa

Harri Jokiranta

100

kuntien rahoitus (ml. PS ja MK)

Miia Kiviluoto

100

Minna Laitila

100

?

Päivi Leikkola

100

?

Kaija Metsänranta

100

elokuu 50/50

Asko Peltola

50

Tanja Penninkangas

60

Ari Pätsi

30

Hanne Rantala

100

Liisa Maria Rautio

20

sovittava ELYn kanssa

Ritva Rintapukka

20

sovittava ELYn kanssa

Antti Saartenoja

20

Heli Seppelvirta

100

Johanna Sorvettula

100

Mikko Tanhuamäki

50

Myös
käytettävissä
olevat rahat
otettava
huomioon!

www.ep2019.fi

