Missä uudistuksen valmistelussa mennään?

– Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen
•
•
•
•
•

Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua
Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta on valmistunut jatkovalmistelun pohjaksi
Väliaikainen valmistelutoimielin on nimetty maakuntahallituksessa 22.5.2017 ja aloittanut toiminnan epävirallisesti
kesäkuussa
Uudistusprosessin resursointi lisääntyy ja organisoituminen jäntevöityy
Vapaaehtoiseen verkostotyöhön perustunutta työryhmärakennetta osin kevennetään

– Maakuntakonsernirakenne on laajassa yhteistyössä määritelty pitkällä, tilaajatuottaja- ja toimintamallien hahmotus
• Palveluketjujen selkeyteen ja katkeamattomuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota

– Yhteistyö muiden maakuntien kanssa: keskustelussa mitä palveluja tuotetaan yhteistyössä
– Maakunnan ja kuntien väliseen yhteistyöhön on luotava uusia, tiiviissä ja
tavoitteellisessa yhteistyössä olevia toimintamalleja
– Maakuntien yhteisomistukseen tulevien palvelukeskusten (ICT, tilahallinta, talous- ja
henkilöstö) roolitus suhteessa maakuntaan epäselvä; SOTEMAKUjohtoryhmän linjauksien periaatteilla
valmisteltu Tukipalvelu Oy:tä, joka perustetaan alkusyksystä ja työ jatkuu kuntien ja substanssien kanssa

– Eteneminen asiakasnäkökulma ja ICT kärkinä ovat avainasemassa
– Maakuntatalouden simuloinnin suunnitelma valmisteilla
• Maakuntaa koskettavat useat eri neuvottelut. Syksyllä 2017 mallinnetaan ko neuvotteluita ja rahaprosesseja.

Uudistuksen tunnuslukuja
–
–
–
–

Esivalmisteluvaiheen työryhmiä, teemaryhmiä jne. on ollut n. 50
Esivalmisteluvaiheen työryhmätyöskentelyyn on osallistunut n. 600 henkilöä
Esivalmisteluvaiheen ICT-valmistelulle saatu valtionrahoitusta n.160 000 euroa
Maakuntauudistuksen valmisteluun on tähän mennessä saatu valtionrahoitusta n.
565 000 euroa

********************************************************************************************
– N. 30 eri organisaation toiminnot ja palveluiden järjestämisvastuu siirtyy EteläPohjanmaan maakunnalle
– Uudistuksessa siirtyy E-P:n maakunnalle n. 9 700 henkilötyövuotta
– Uuden maakunnan yleiskatteellinen rahoitus tulee olemaan n. 750 miljoonaa euroa
/ vuosi
– Uusi maakunta toimii rahoittajaviranomaisena ja sen läpi ”juoksee” yrityksille,
osaamis- ja innovaatiotoimijoille n. 250 miljoonaa euroa / vuosi
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Tytäryhteisöt:
Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne
Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot
Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus
Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus
Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo
Mediwest Research Center Oy
Osakkuusyhteisöt:
Seinäjoen Keskuspesula Oy
Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti
Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki
Kuusiolinna OyOy
Järvinet Oy ???
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy???

Markkina Sote Oy?

Tahe Oy

ICT Oy
Tilahallinta Oy

Seinäjoen työterveys Oy
Seinäjoki, Isokyrö ja
Lapua sekä EPSHP

Kaikki kunnat?

Tuottajaorganisaatiot

MAAKUNTAVALTUUSTO
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Lautakuntamalli
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Maakuntajohtaja
TOIMIALUE:
SOTEPELA

TOIMIALUE:
ALUEKEHITYS
-

Aluekehityksen strateginen suunnittelu

-

Rahoitus- ja kehittämispalvelut

-

Maatalouspalvelut

-

Rekrytointi- ja osaamispalvelut

-

Alueidenkäyttö- ja luonnonvarapalvelut

-

Liikennepalvelut

TOIMIALUE: KONSERNIPALVELUT
- Oikeus-, resurssi- ja tietopalvelut

LIIKELAITOKSET

-

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

-

Palvelujen järjestäminen
-

SOTE
Ympäristöterveydenhuolto
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Työterveydenhuolto

-

Suunnittelu, valvonta ja ohjaus

-

Palvelujen integraatio

Väliaikaishallinto
VATE 14 JÄSENTÄ (7 + 7)
”HALLITUSMALLILLA” –PÄÄTÖKSENTEKO ESITTELYSTÄ
UUDEN MAAKUNNAN VALMISTELUKONEISTO
(1 + 13):

•

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

Valmistelujohtaja +

•

Kasvupalvelut

Vastuuvalmistelijoita seuraavasti:

•

Maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut

•

Alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö

•

Taloushallinto

•

Henkilöstöhallinto

•

Tietohallinto

•

Viestintä

•

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

•

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

•

Strateginen suunnittelu (maakuntastrategian kokonaisuus,
neuvottelumenettely, TKI)
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15.6.2017 VATEssa
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