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Asko Peltola

Missä mennään? (1/2)
• Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus
VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me)
• Hallitus pääsi sopuun valinnanvapaudesta, mutta keskustelut
yksityiskohdista jatkuvat vielä (julki noin viikon kuluttua?)
• Lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto (”LUOVA”) aloittaa
toimintansa samaan aikaan kuin maakunnat (2020)
• E-P:llä valmistelua pidetään yllä ja valmistelun resursointi
mahdollisine lisätarpeineen tarkastellaan loppuvuonna
• Sopimusten kartoitus ja riskinarviointi (DD) jatkuu vuoden
loppuun asti
• Tukipalveluista menossa ulkopuolinen selvitys (Deloitte);
valmistuu marraskuun alussa => VATEen 14.11. ja SOTEMAKUjohtoryhmään 24.11.
• Maakunnan etenemismalli TAHE-palveluista päätettävä
30.11.2017 mennessä

Missä mennään? (2/2)
 SOTEMAKU-johtoryhmä kokoontunut kahdesti
lomakauden jälkeen; seuraava kokous on 24.10.
 VATE kokoontunut viisi kertaa elokuun alun jälkeen
• Työjärjestys vahvistettu
• Vastuuvalmistelun resursointi loppuvuodelle 2017
hyväksytty sekä VATEssa että maakuntahallituksessa
 Arvotyöpaja pidettiin 20.9.
 Maakuntastrategian työohjelma valmistelussa
 Maakunnan järjestäjätoimintoja suunnitellaan
 Eri vastuuvalmistelusektoreilla selvitellään, mitä voidaan
ja kannattaa viedä eteenpäin lainsäädännön
avoimuudesta riippumatta
 Valmistelun työryhmiä koostettu uudelle pohjalle,
keskeistä asiantuntijuus

Lisäajan vaikutukset prosessiin
• EK:n valiokunnissa
41 lakia
• Maantielaki-HE
eduskuntaan
• Valinnanvapauslakivalmistelu

• Valinnanvapauslaki-HE,
• MAKU-II-HE,
• Kasvupalvelu-HE
► eduskuntaan
• Lait hyväksytään

eduskunnassa
• Lait voimaan
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Kuntajohtajafoorumi

SOTE –valmistelu
- SOTE maakunnallinen
asiantuntijaryhmä
* SOTE –järjestäminen
* SOTE –tuotanto

Työryhmät:
• Hallinto ja johtaminen
• Terveyden ja
sairaanhoidon palvelut
• Ikäihmisten palvelut
(ml. muutosohjelma I&O)
• Perhe- ja sosiaalipalvelut
(ml. muutosohjelma LAPE)
• Ympäristöterveydenhuollon palvelut
• Palvelustrategia- ja lupaus
• Muita alatyöryhmiä ja
työpajoja

SOTEMAKU
Johtoryhmä

VATE

Yhteinen SOTEMAKUPELA -valmistelu
- VAVA-tiimi (vastuuvalmistelijat + muutosagentit;
toimii myös maakuntastrategiatiiminä)
- Hallinto-vastuuvalmistelijatiimi
- Konsernirakenne -as.ryhmä
- Hallinto ja päätöksenteko as.ryhmä
- Toimintajärjestelmä as.ryhmä
- Talous –asiantuntijaryhmä
- Tilat -asiantuntijaryhmä
- Henkilöstö -asiantuntijaryhmä
- ICT-asiantuntijaryhmä
- Sopimus -asiantuntijaryhmä
- Viestintä -asiantuntijaryhmä
- Turvallisuus ja varautuminen -asiantuntijaryhmä
- Tukipalvelut -asiantuntijaryhmä
- Asiakirjahallinto -asiantuntijaryhmä
- Osallisuus -asiantuntijaryhmä
- TKKI -asiantuntijaryhmä
- HYTE –asiantuntijaryhmä
- Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä HJTVR

Sparrausryhmät:
 Ryhmillä on alatyöryhmiä
 Valmistelua tuetaan tarpeen mukaisilla
sparraus- ja asiantuntijaryhmillä

SOTEMAKU
Ohjausryhmä

MAKU -valmistelu
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- Aluekehitys, elinkeinot ja
työvoima –
asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•

ELMA
Työvoimapalvelut
Kv
Kulttuuri
Aluekehitys ja
strateginen suunnittelu

TOIMIVAT
SPARRAUSRYHMINÄ
- Maankäyttö,
luonnonvarat ja liikenne
-asiantuntijaryhmä
- Vedet ja kalat asiantuntijaryhmä
(ylimaakunnallinen)

MAAKUNTAVALTUUSTO
Tarkastuslautakunta

Vaalilautakunta
MAAKUNTAHALLITUS

Lautakuntamalli

Jaostomalli

Valiokuntamalli

Maakuntajohtaja

Konsernipalvelut

Palvelualueet

SOTE –palvelut
Strategiapalvelut
Oikeuspalvelut
Resurssipalvelut
Tietopalvelut

Rahoitus- ja kehittämispalvelut
Rekrytointi- ja osaamispalvelut
Maatalouspalvelut
Alueidenkäyttö- ja luonnonvarapalvelut

Liikennepalvelut
Vahva konserniohjaus

www.ep2019.fi

