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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Kokouksen avaus
Valmistelujohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Todetaan edellisen kokouksen 12.10.2017 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista siten, että pykälien 63, 61 ja 62 käsittely siirrettiin kokouksen alkuosaan.
Todettiin edellisen kokouksen 12.10.2017 pöytäkirja hyväksytyksi.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen
Valinnanvapauslakiin tehtävistä muutoksista sovittiin hallituspuolueiden välillä lokakuun puolivälissä. Lakiluonnoksen sisältö on julkistettu alueuudistus.fi -sivuilla. Seuraavaksi lakiluonnosta
viimeistellään virkatyönä ja samalla sen perustuslaillista kestävyyttä arvioidaan. Luonnos valinnanvapauslaiksi lähtee marraskuun alussa kuuden viikon lausuntokierrokselle.
Etelä-Pohjanmaan maakunnan osalta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on jatkunut
VATE:ssa ja maakuntahallituksessa sovittujen linjausten mukaisesti. Valmistelua pidetään yllä
ja valmistelun resursointi mahdollisine lisätarpeineen otetaan uuteen tarkasteluun tämän
vuoden lopulla. Sopimukset vastuuvalmistelijoiden työpanoksen käytöstä ja muusta yhteistyöstä muutoksessa mukana olevien organisaatioiden välillä ovat saatujen lausuntojen pohjalta jatkovalmistelussa, ja ne tuodaan VATEn käsittelyyn uudelleen sen jälkeen, kun yhteinen näkemys niiden sisällöstä on saatu muodostetuksi.
Valtakunnallisesta valmistelurahoituksesta on toimitettu ohjeiden mukainen uusi hakemus
VM:lle lokakuun alussa. Sopimusten kartoitus ja riskinarviointi (DD) jatkuu vuoden loppuun asti. Tukipalveluista tekeillä oleva ulkopuolinen selvitys valmistuu marraskuun alussa. Tukipalveluselvityksen tuloksia ja maakunnan etenemismallia TAHE-palveluissa käsitellään VATEssa
14.11. ja SOTEMAKU-johtoryhmässä 24.11.2017.
Sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaistilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi uudistuksen ajankohtaiskatsaus.
Päätös:
Merkittiin uudistuksen ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnittelun tietohallinto ja ICT-asiantuntijaryhmä
Etelä-Pohjanmaan maakuntaan suunniteltavan tietohallinnon toiminnan lähtökohdaksi on
asetettu, että ydintoiminnan tarvitsemia tietojärjestelmäkokonaisuuksia sekä niihin liittyvää
tieto- ja viestintäteknologiaa kehitetään ja tuotetaan prosessimaisesti yhtenä kokonaisuutena tukeutuen kokonaisarkkitehtuuriin. Etelä-Pohjanmaan tietohallinnon kokonaisvaltaisten
prosessien ja toimintamallien tarkoituksena on rakentaa yhteinen suunta ydintoiminnan ICTtuotannolle ja -kehittämiselle. Elokuussa 2017 käynnistynyt valmistelutyö perustuu MAKUSOTE
ICT- ja digitalisaatiotyöryhmän tekemän selvitysraportin nojalla tehtyihin linjauksiin (MAKUSOTE-ICT ja digitalisaatio, Selvitysraportti 5/2017 ja SOTE ICT-ryhmän väliraportti 12/2016).
Tavoitteiden saavuttamiseksi valmistelu on organisoitu keskeisiä suunnittelun ja toteutuksen
osa-alueita huomioiden. Vastuuvalmistelija Ari Pätsi kertoo ICT- asiantuntijatyöryhmän keskeisistä tavoitteista ja tilanteesta tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Sote- ja maakuntauudistusvalmistelun sekä uuden maakunnan toimitilat
Sote- ja maakuntauudistusta Etelä-Pohjanmaalla valmisteleva henkilöstö työskentelee tällä
hetkellä kahdessa eri tilassa Framissa: C-siivessä (Etelä-Pohjanmaan liiton tilat) ja D-talossa.
Suuri osa vastuuvalmistelijoista toimii tällä hetkellä osa-aikaisina, mikä on osaltaan helpottanut tilanahtautta. Lisäksi valmistelijat ovat hyödyntäneet omien organisaatioidensa työtiloja
ja/tai etätyömahdollisuutta. Ensi vuoden alusta alkaen vastuuvalmistelijoiden työpanos tullee kasvamaan, ja lisäksi joillekin valmistelusektoreille palkattaneen myös uutta henkilöstöä.
Tämä aiheuttaa tarpeen tarkastella ja selvitellä valmistelun vaatimien toimitilojen järjestämisvaihtoehtoja. Lisäksi valmistelussa on ryhdyttävä pohtimaan tulevan maakunnan keskushallinnon/järjestäjäorganisaation toimitiloja, joita tullaan tällä tietoa tarvitsemaan kasvavasti jo vuodesta 2019 alkaen.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Käydään keskustelu sekä valmistelun että uuden maakunnan tarvitsemista toimitiloista ja niihin liittyvistä ratkaisumahdollisuuksista.
Päätös:
Käytiin keskustelua sekä valmistelun että uuden maakunnan tarvitsemista toimitiloista ja niihin liittyvistä ratkaisumahdollisuuksista.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakasneuvottelukuntaan
Maakuntien tilakeskus Oy on lähestynyt maakuntien valmisteluelimiä 17.10.2017 seuraavalla
viestillä:
Maakuntien tilakeskus Oy on maakuntien omistukseen tuleva osakeyhtiö, jonka tehtävä on huolehtia
maakuntien kaikista toimitila-asioista. Yhtiön tulee kyetä palvelemaan maakuntia ja sen eri toimintoja
kaikilla toiminnan tasoilla.
Yhtiö on perustamisvaiheessa Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö ja sen hallitus muodostuu Senaatin ja valtiovaranministeriön edustajista. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä 13 henkilöä. Ostamme työpanosta konsulttiyrityksiltä sekä mahdollisuuksien mukaan myös sairaanhoito- ja erityishuoltopiireiltä.
Tulevien asiakkaiden mukanaolo Maakuntien tilakeskuksen rakentamisessa on ensiarvoisen tärkeää.
Yhtiöllä on palvelukeskusten johtoryhmän nimittämä projektiryhmä, joka koostuu pääosin sairaanhoitoja erityishuoltopiirien edustajista. Tällä joulukuussa 2016 toimintansa aloittaneella ryhmällä on vahva
osaaminen näiden kuntayhtymien kiinteistöasioissa. Kunnilta vuokrattavien perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ym. tilojen selvitysprosessia varten olemme kutsuneet kaikista maakunnista henkilön ryhmään, joka aloitti toimintansa maaliskuussa 2017 ja käsittelee prosessin teknisluonteisia asioita.
Olemme tunnistaneet yhtiössä tarpeen kohdata myös maakuntien valmistelun ja johtamisen kokonaisuudesta vastaavat tahot. Tämä on välttämätöntä yhtiön toiminnan, palvelujen ja asiakasyhteistyön
suunnittelun yhteydessä sekä tilakeskuksen palvelujen hahmottamiseksi osaksi maakunnan toimintaa.
Palvelukeskusten suunnittelua ohjaava johtoryhmä valtuutti kokouksessaan 4.10.2017 kutsumaan edustajan jokaisesta maakunnasta Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakasneuvottelukunnaksi nimettyyn ryhmään. Sen toiminta pyritään aloittamaan tammikuussa 2018. Päätöksen mukaan neuvottelukunta
päättää organisoitumisestaan itse ja tilakeskus hoitaa tapaamisten käytännön järjestelyt.
Jokainen maakunta päättää edustajastaan itse, mutta toiminnan kannalta olisi hyödyksi, jos neuvottelukunta edustaisi laajasti maakuntien valmistelua johtavia ammattiryhmiä kuten esim. maakuntien
muutosjohtajia, sairaanhoitopiirien johtajia sekä nykyisiä maakuntajohtajia. Toivomme maakuntien
edustajien keskustelevan asiasta tältä pohjalta.
Pyydämme maakuntia ilmoittamaan edustajansa nimen 17. marraskuuta 2017 mennessä osoitteella
sari.mutikainen@maakuntientilakeskus.fi. Maakunta voi halutessaan nimetä myös varaedustajan. Ilmoitamme tämän jälkeen neuvottelukunnan kokoonpanon maakuntien valmisteluelimille ja esitämme
samalla edustajille kokousaikavaihtoehtoja tammikuun loppupuolelta. Kokousajankohta valitaan niin,
että se sopii mahdollisimman monelle. Ensimmäinen kokous kutsutaan Helsinkiin, mutta Lyncosallistuminen on myös mahdollista.

Valmistelujohtajan ehdotus:
Nimetään edustaja ja varaedustaja Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakasneuvottelukuntaan.
Päätös:
Päätettiin nimetä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakasneuvottelukuntaan edustajaksi Jaakko
Pihlajamäki ja varaedustajaksi Jouni Nummi.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Hetli Oy:n asiakasneuvottelukuntaan
Hetli Oy on lähestynyt maakuntien valmisteluelimiä 17.10.2017 seuraavalla viestillä:
Hetli Oy on maakuntien omistukseen tuleva talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiö, jonka
tehtävä on tuottaa maakuntien taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä henkilöstö- ja
palkkahallinnon asiantuntija- ja tukipalveluita. Palveluita tuotetaan omana tuotantona sekä hyödyntäen palvelutuotantoverkostoa (tytär- ja osaomistusyhtiöt, ostopalvelut). Yhtiö on perustamisvaiheessa
KEHA-keskuksen omistama osakeyhtiö ja sen hallitus muodostuu maakuntien, KEHA-keskuksen, työ- ja
elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön edustajista.
Hetlissä rakennamme yhdessä maakuntien kanssa taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä
henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntija- ja tukipalveluita. Tavoitteenamme on luoda tehokkuutta ja
tuottavuutta, yhtenäistää toimintatapoja ja varmistaa tasainen ja oikeantasoinen palveluiden laatu
kaikissa maakunnissa. Tukipalveluiden tehtävänä on auttaa ja tukea maakuntaorganisaatioiden kehittymistä. Toimimme myös maakuntien yhteisenä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukonseptien sekä
järjestelmäympäristön kehittäjänä.
Tulevien asiakkaiden mukanaolo Hetlin rakentamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Olemme perustaneet
keväällä 2017 TAHE-verkoston, jossa on edustaja jokaisesta maakunnasta. Tämän verkoston tavoitteena on tukea maakuntia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden rakentamisessa operatiivisella tasolla. Lisäksi olemme tunnistaneet yhtiössä tarpeen kohdata myös maakuntien valmistelun ja johtamisen
kokonaisuudesta vastaavat tahot. Tämä on välttämätöntä yhtiön toiminnan, palvelujen ja asiakasyhteistyön suunnittelun yhteydessä.
Palvelukeskusten suunnittelua ohjaava johtoryhmä valtuutti kokouksessaan 4.10.2017 kutsumaan edustajan jokaisesta maakunnasta Hetli Oy:n asiakasneuvottelukunnaksi nimettyyn ryhmään. Sen toiminta
pyritään aloittamaan tammikuussa 2018. Päätöksen mukaan neuvottelukunta päättää valmisteluvaiheessa organisoitumisestaan ja Hetli hoitaa tapaamisten käytännön järjestelyt.
Jokainen maakunta päättää oman edustajansa. Toiminnan kannalta olisi hyödyksi, jos neuvottelukunta edustaisi laajasti maakuntien valmistelua johtavia ammattiryhmiä kuten esim. maakuntien muutosjohtajia, sairaanhoitopiirien johtajia sekä nykyisiä maakuntajohtajia. Joukossa olisi hyvä olla talous- ja
henkilöstöhallinnon kokonaisuuksista vastaavia johtajia. Toivomme maakuntien edustajien keskustelevan asiasta tältä pohjalta sekä huomioimaan tasa-arvo kysymykset neuvottelukunnan lopullisen kokoonpanon osalta.
Pyydämme maakuntia ilmoittamaan edustajansa nimen 17. marraskuuta 2017 mennessä osoitteella
teemu.seppala@ely-keskus.fi. Maakunta voi halutessaan nimetä myös varaedustajan. Ilmoitamme
tämän jälkeen neuvottelukunnan kokoonpanon maakuntien valmisteluelimille ja esitämme samalla
edustajille kokousaikavaihtoehtoja tammikuun loppupuolelta. Kokousajankohta valitaan niin, että se
sopii mahdollisimman monelle. Ensimmäinen kokous kutsutaan Helsinkiin, mutta Lync-osallistuminen on
myös mahdollista.

Valmistelujohtajan ehdotus:
Nimetään edustaja ja varaedustaja Hetli Oy:n asiakasneuvottelukuntaan.
Päätös:
Päätettiin nimetä Hetli Oy:n asiakasneuvottelukuntaan edustajaksi Antti Perkkalainen ja varaedustajaksi Anna-Kaisa Pusa.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Kansalliset kärkihankkeet: lasten ja perheiden palvelut + ikäihmiset ja kaikenikäisten
omaishoito
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut vievänsä eteenpäin välttämättömiä uudistuksia
viidellä painopistealueella. Hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat kärkihankkeissa
ja reformeissa. Hyvinvoinnin ja terveyden viiden kärkihankkeen joukkoon kuuluvat lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) sekä hanke, jolla kehitetään ikäihmisten kotihoitoa
sekä vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O).
Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi, monialaiseksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien palveluympäristöön. LAPE-muutosohjelma toimii STM:n ja OKM:n ohjauksessa, ja sen toimintaa tukevat THL, OPH ja TEM. LAPE:n keskeisenä tavoitteena on palveluiden painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. LAPE-muutosohjelman toimeenpanossa maakunnassa toimivat lape-muutosagentti ja
lape-hanke. Etelä-Pohjanmaan lape-hankkeessa toteutettavat kehittämiskokonaisuudet
ovat Toimintakulttuurin muutos, Perhekeskustoimintamallin kehittäminen sekä Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen.
Ikäihmisten kotihoitoa sekä kaikenikäisten omaishoitoa vahvistavaa hanketta tukemaan
STM on rahoittanut jokaiseen maakuntaan I&O-muutosagentin vuosille 2016–2018. Hankkeen
tavoitteena on keventää ikäihmisten palvelurakennetta vahvistamalla kotona tapahtuvaa
hoitoa ja omaishoitoa sekä hillitä kustannusten kasvua ja samalla parantaa palvelujen laatua. Muutosagentin tehtävänä on rakentaa maakuntaan yhteen sovitettu ikäihmisten palvelukokonaisuus yhdessä alueen toimijoiden kanssa.
LAPE-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola ja I&O-muutosagentti Anneli Saarinen esittelevät kokouksessa em. kansallisten kärkihankkeiden toimintaa Etelä-Pohjanmaalla.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään LAPE- ja I&O-kärkihankkeiden esittely tiedoksi.
Päätös:
Käytiin teemasta monipuolista keskustelua.
Merkittiin LAPE-hankkeen (liite 1) ja I&O-hankkeen (liite 2) esittelyt tiedoksi.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Muutosviestintä
Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistukselle on verkkosivu-uudistuksen yhteydessä luotu uusi logo. Uusi logo korvaa erilliset Etelä-Pohjanmaan maakunta ja Etelä-Pohjanmaan sote -logot. Uudessa logossa oleva teksti Yhteinen Etelä-Pohjanmaa on tiivistetty uudistuksen
Kohti yhteistä Etelä-Pohjanmaata -pääviestistä.

Vastuuvalmistelijoiden Twitter-koulutukset ovat käynnistyneet. Sosiaalisen median viestinnän
osalta maakuntauudistukselle luodaan some-ohjeistus, jonka sisältö pyritään linjaamaan
taustaorganisaatioiden some-ohjeistuksien mukaiseksi.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin uusi logo tiedoksi.
Päätettiin, että vastuuvalmistelijoille laaditaan some-ohjeistus, joka tuodaan käsiteltäväksi
VATEen.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja

65 §
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Kokouskalenteri

Kesäkuu
Elokuu
Syyskuu

Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu

Epävirallinen väliaikainen valmistelutoimielin VATE
to 15.6.2017 klo 10
ke 9.8.2017 klo 9
ti 22.8.2017 klo 9
ti 12.9.2017 klo 9
ke 20.9.2017 klo 8.30 arvotyöpaja
ti 26.9.2017 klo 9
to 12.10.2017 klo 9
ti 31.10.2017 klo 9
ti 14.11.2017 klo 9
ti 28.11.2017 klo 9
ma 11.12.2017 klo 9
ti 9.1.2018 klo 9
ti 23.1.2018 klo 9
ti 6.2.2018 klo 9
ti 20.2.2018 klo 9
ti 6.3.2018 klo 9

Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään kokouskalenteri tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin kokouskalenteri tiedoksi.

SOTE-maku jory
to 22.6.2017 klo 9
pe 18.8.2017 klo 13

ke 20.9.2017 klo 8.30 arvotyöpaja
ti 26.9.2017 klo 13
ti 24.10.2017 klo 9
pe 24.11.2017 klo 9
ke 20.12.2017 klo 9
pe 19.1.2018 klo 9
pe 16.2.2018 klo 9
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Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja
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Kokouspäivämäärä
31.10.2017

Muut asiat
VATEn esityslistojen julkisuus
VATEn pöytäkirjat julkaistaan sotemaku-uudistuksen maakunnallisilla verkkosivuilla. Valmisteluun liittyvistä organisaatioista on tullut toiveita siitä, että myös VATEn esityslistat julkaistaisiin
verkkosivuilla silloin, kun ne lähetetään VATEn jäsenille eli käytännössä yleensä viimeistään
kaksi päivää ennen kokousta. Esityslistojen julkaisemisesta ja julkaisualustasta on tarpeen ennen mahdollisia toimenpiteitä käydä keskustelua VATEssa.
Päätettiin, että esityslistat julkaistaan maakuntauudistuksen verkkosivuilla. Kun valmistelun
käyttöön saadaan kokoushallintaan soveltuva järjestelmä, siirretään kokousasiakirjojen julkaisu tälle alustalle.
Sisäministerin tapaaminen
Tuotiin tiedoksi, että maakuntauudistuksen valmistelijoille (ml. VATE) on valmisteilla tapaaminen sisäministeri Paula Risikon kanssa.
Sote-kiinteistöt-seminaari 4.12.2017 (maksullinen)
Seminaari järjestetään maanantaina 4.12.2017 klo 09-16, Hotelli Tornissa (Helsingissä). Koulutus tarjoaa ajankohtaisen katsauksen kuntien ja kuntayhtymien sote-kiinteistöjen tulevaisuuteen sekä kunnille koituviin rasitteisiin, kustannuksiin ja mahdollisuuksiin. Kutsu seminaariin on
välitetty VATEn jäsenille.
Konsernistrategia ja johtaminen -koulutus 8.12.2017
Maakuntakokonaisuuden hahmottamiseksi ja strategiatyön yhteisen kielen löytämiseksi järjestetään pe 8.12.2017 klo 9.30–13.00 Konsernistrategia ja johtaminen -koulutus
Seinäjoella, E-P:n sairaanhoitopiirin isossa auditoriossa. Koulutus on osa uuden maakuntakonsernin rakentumisen valmistelua. Kouluttajana on Kari Neilimo.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja

67 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
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