Ajankohtaista

• Väliaikaishallinnon rakentaminen
• Maakuntakonsernirakenteen hahmottaminen,
toimintamallien suunnittelu ja johtamisjärjestelmän luominen
• SOTE-valinnanvapauspilotit
• Maakunnan läsnäolo kuntakentällä ja toimipisterakenne
– SOTEn osalta tehty linjaus, että edetään nykyrakenteella
– Maataloushallinto, lomitus, TE-palvelut, yhteispalvelupisteet jne.

• Elinkeinojen kehittäminen uudessa maakunnassa
• Pohdinnassa, mitä palveluja tuotetaan yhteistyössä muiden
maakuntien kanssa (vai tuotetaanko mitään?)
• Yhteistyöpalavereita naapureiden kanssa
• Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta 06 / 17
mennessä SOTEMAKU-johtoryhmälle ja väliaikaishallinnolle

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
• Voimaanpanolaissa määritellään neuvottelutahot; suluissa EP:n
neuvottelutuloksena esitykseen tuleva jäsenmäärä:
–
–
–
–
–
–
–


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)
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava em. organisaatioiden
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja
taloudesta.

• Tavoitteena on, että maakuntahallitus asettaa VATEn kokouksessaan
22.5.2017 ehdollisena (vahvistuu lakien hyväksynnän jälkeen)
• Samanaikaisesti haetaan laajempaa näkemystä ja ratkaisua
– Väliaikainen valmistelutoimielin = VATE
– SOTE- ja maakuntauudistuksen valmistelukoneisto
• Valmistelujohtaja + 13 vastuuvalmistelijaa > paikat haussa
liikkeenluovutuksen piirissä oleville.

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

Valmistelujohtaja +
Vastuuvalmistelijoita seuraavasti:
•

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

•

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

•

Alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö

•

Taloushallinto

•

Henkilöstöhallinto

Strateginen suunnittelu (maakuntastrategian
kokonaisuus, neuvottelumenettely, TKI)

•

Tietohallinto

•

Viestintä

•

Toimipaikkarakenne TE-palvelut / ehdotus
• TE-palveluiden (tulevat Kasvupalvelut) osalta on
tavoitteena, että palvelut tuotetaan siirtymävaiheen
jälkeen monituottajamallilla markkinoilla.
• Maakunnan tehtäväksi jää palveluiden järjestämis- ja
viranomaistehtävät. Maakunta tuottaa kasvupalveluita
omana toimintana vain ns. markkinapuutetilanteessa.
• Koska siirtymävaiheen pituudesta ei ole vielä täyttä
käsitystä, niin on järkevää tuottaa TE-palveluita
siirtymävaiheen aikana TE-toimiston nykyisillä
toimipaikoilla.
– Seinäjoki
– Kauhajoki
– Alajärvi

• Tällöin vältytään mm. muutoksista aiheutuvista
tietoverkko- ja tietojärjestelmäkustannuksilta.

Toimipaikkarakenne maatalouspalvelut /
ehdotus

• ELY-keskuksen suorat viljelijätuet ja valvonnat, kuntien
viljelijätukihallinnon yhteistoiminta-alueiden
viljelijätukihallinto, aluehallintoviraston viljelijätukivalvonnat ja
kuntien maatalouden lomituspalvelut kootaan yhdeksi
maatalouspalvelut kokonaisuudeksi
• Viljelijätukihallinto sekä maatalouslomituksen järjestäminen
pidetään lähellä asiakasta
– Maatalouspalveluilla on kiinteitä päätoimipaikkoja sekä harvemmin
avoinna olevia toimipisteitä
– Palvelun lähtökohtana on laadukas, sujuva ja tarpeenmukainen
palvelutaso

• Lomituspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen eriytetty
– Tuotanto maakunnan liikelaitoksessa (?)

• Alkutuotannon valvontoja yhtenäistetään yhteistyössä
ympäristöterveydenhuollon kanssa

Toimipaikkarakenne maatalouspalvelut /
ehdotus

• Maatalouspalvelut palveluverkosto:

– Palveluverkosto kattaa koko maakunnan
– Päätoimipaikat ovat seuraavissa kunnissa: Alajärvi, Alavus,
Kauhajoki, Kauhava, Kurikka ja Seinäjoki.
– Päätoimipaikat ovat avoinna arkisin
– Kaikissa niissä muissa toimipisteissä, joissa ollut tähän asti
kiinteitä palvelupäiviä, palvelua tarjotaan ajanvarauksella ja
kevään tukihakuaikaan kiinteitä palvelupäiviä.
– Maatalouspalvelut toimipisteissä tarjotaan sekä
viljelijätukihallinnon että maatalouslomituksen palveluja
– Seinäjoen päätoimipaikassa keskitetään maakunnan
tarjoamia maatalouspalveluja samoihin tiloihin mm. valvonnat
– Maakunnan palvelupisteiden henkilöstöresursseja käytetään
joustavasti mm. lomakkeiden vastaanotossa

Toimipaikkarakenne maatalouspalvelut /
ehdotus
Tässä vaiheessa ei voida lyödä lukkoon kiinteitä palvelupäiviä, sillä
tulevaan tarpeeseen vaikuttaa useita tekijöitä:
• Lomituspalvelujen osalta on mahdollista, että tarvitaan ainakin
tilapäisesti normaalia enemmän lähipalvelua.
Lomituspalveluohjelman saanti käyttöön 2019 voi olla rajoitettua
vanhalla ohjelmalla. Sähköisen järjestelmän takkuaminen saattaa
aiheuttaa palvelupäiviin lisätarvetta .
• Tarve lähipalvelulle muuttunut viimeisen 5 vuoden osalta
sähköisten palvelujen kehittymisen myötä. Varsinkin
maaseutuhallinnossa sähköisten palvelujen käyttö on vaikuttanut
toimistolla asioivien asiakkaiden määrään.
• Maaseutuhallinnossa sähköisen tukihakemuksen vuonna 2016 jätti
90 % asiakkaista.
• Karjatilojen määrän on ennustettu puolittuvan 2022 mennessä

Toimipaikkarakenne maatalouspalvelut /
ehdotus
Palvelu sovitetaan asiakasmääriin:
• Kun ajanvarauksen kautta palvelutarve saadaan paremmin
kartoitettua, niin voidaan tarpeen mukaan lisätä kiinteitä
palveluspäiviä kunnan toimipisteeseen.
• On myös mahdollista työllistää työntekijä tiettyinä pidempinä
ajankohtina kuntien toimipisteissä
• Ajanvaraus on kiinteä päivää kätevämpi, koska esim. viljelytyön/
karjanhoitotyön lisäksi iso osa asiakkaista on ulkopuolisella töissä ja
aikataulujen osalta kiinteät palvelupäivät eivät käy, jolloin viranhaltija
voi tulla toimipisteeseen palvelemaan asiakasta jonain muuna
ajankohtana.
• Päätoimipaikat auki 5 pv viikossa, pois lukien koulutukset ja muut
välttämättömät menot, toimipaikkoihin mahdollisesti muutakin
maakunnan palvelua.
• Kaikissa toimipaikoissa kevään tukihakuaikaan sovitaan lomakkeiden
palautusta ja neuvontaa varten useampia palvelupäiviä.

Yhteiset toiminnot muiden maakuntien kanssa
TOIMINTO

NYKYINEN ORGANISOINTI

EHDOTUS TULEVASTA

Tuki- ja osaamiskeskus
Eskoon palvelut

-

-

Palveluja tuotetaan kahden
maakunnan alueella (EP, Pohjanmaa)

-

Sonet Botnian toiminnot -

Palveluja tuotetaan kolmen
maakunnan alueella (EP, Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa)

Alueiden käyttö /
luonnonsuojelu /
vesistöasiat

-

Palveluja tuotetaan kolmen
maakunnan alueella (EP, Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa)

Liikenneasiat

-

Palveluja tuotetaan Elyn nykyisten
tehtävien osalta kolmen maakunnan
alueella (EP, Pohjanmaa, KeskiPohjanmaa)
EP kuuluu hankintojen osalta
läntiseen hankinta-alueeseen
(Varsinais-Suomen, Satakunnan,
Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ELYkeskusten alueet). Hankinta-ELYkeskuksena toimii Varsinais-Suomen
ELY-keskus.
Joukkoliikenteen järjestäminen

-

-

Erityishuollon asiantuntijapalvelut
IMO-lain mukainen
asiantuntijatyöryhmä
Vaativa lyhytaikainen hoito- ja
kuntoutus

-

Purkautuu maakuntiin
(Soininvaaran masote –ehdotus)

-

Maantielakiluonnoksessa mainitaan
keskitetty malli 9 / 4

Yhteiset toiminnot muiden maakuntien kanssa
TOIMINTO

NYKYINEN ORGANISOINTI

EHDOTUS TULEVASTA

Kalatalous

-

Palveluja tuotetaan kolmella
alueella Suomessa
E-P:n kalatalousasiat hoidetaan
Varsinais-Suomessa

-

Toiminta jatkuu keskitettynä?

Liittojen osalta rr-asiat hoidetaan
Länsi-Suomi yhteistyössä (EP,
Pohjanmaa, Keski-Suomi,
Pirkanmaa, Satakunta) Pirkanmaa
koordinoi.
Elyjen osalta rr-asiat hoidetaan
Länsi-Suomi yhteistyössä. KeskiSuomi koordinoi. Huom. Elyjen
toimialueessa mukana myös
Varsinais-Suomi ja Keski-Pohjanmaa

-

MYR linjaa 2.6.2017 maakunnan
kantaa rakennerahastoasioiden
hoitamisesta 2019 eteenpäin
TEM:lle ilmoitettava
maakuntakohtaisesti ratkaisu
tehtävien järjestämisestä
31.10.2017 mennessä.

Palvelu tehdään jatkossa EteläPohjanmaan maakunnassa E-P:n
osalta

-

Rakennerahastoasiat

-

-

Ympäristöterveydenhuolto
- Läänineläinlääkärit
- Alkoholivalvonta

-

Ko. palveluja Länsi- ja Sisä-Suomen
AVIn alueella (EP, Pohjanmaa, KP,
Pirk, KS)

Maahanmuuttoasioiden
koordinointi

-

Pohjanmaan Ely koordinoi toimintaa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan
osalta

Yhteiset toiminnot muiden maakuntien kanssa
TOIMINTO

NYKYINEN ORGANISOINTI

EHDOTUS TULEVASTA

EURES -palvelut

-

Viisi kansainvälisen työnvälityksen
koordinaatioaluetta Suomessa. EP
osa Pirkanmaan koordinoimaa
aluetta.
E-P:n TE-toimiston palveluksessa
yksi EURES-asiantuntija

-

Yhteistyön suunta Pirkanmaalle
on järkevää, vaikka EURESverkoston toiminta on laajaa
koko EU:n alueella

Etelä-Pohjanmaan työntekijän
oleskeluluvat käsitellään
Pirkanmaan TE-toimistossa ja
elinkeinonharjoittajan
oleskelulupahakemukset
Uudenmaan ELY-keskuksessa.

-

Järkevää jatkaa keskittämistä,
jotta asiantuntemus on riittävää
ja linjaukset yhdenmukaisia

-

Oleskeluluvat

-

www.ep2019.fi

