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Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 12 / 2017
•

Osana maakuntavalmistelua toteutettiin syys-marraskuun aikana
tukipalveluselvitys (taloushallinto, henkilöstöhallinto, hankinnat ja
tavaralogistiikka, puhtaus- ja laitospalvelut, ravintohuolto ja ICT-tukipalvelut)
– VATEn iltakoulu aiheesta 9.1.2018

•

Osallisuustoimenpiteet vahvasti käynnissä
– Nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintoja käynnistetään
keväällä
– E-P:n monialainen maakunnallinen järjestöyhteistyöryhmä EMMY
käynnistyy
– Maakunnallinen HYTE ryhmä koottu ja käynnistää toimintaansa

•

Sote-koordinaattorien valtionavustushaku on käynnissä
– Maakunnan liitot hakijana, hakemus 29.12.2017 mennessä
– Keskeisiä tehtäviä voivat olla mm. palvelustrategian ja –lupauksen
valmistelu, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden luominen,
maakunnan väestön palvelutarpeen arviointi jne.
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• Konsernirakenteen hahmottaminen
– Maakuntajärjestäjän rakenne, palvelualueet ja niiden sisällöt
– Maakunnan tuotantotoiminnan valmistelu: liikelaitokset, yritykset jne.
– Maakuntien välinen benchmarkkaus käynnissä

• Konsernin johtamis- ja ohjausjärjestelmä
– Konsernin sisäinen johtamis- ja ohjausjärjestelmä
• Hallintosäännön, konserniohjeen ja riskien hallinnan järjestelmän valmistelu

– Poliittinen / luottamuselin –ohjausjärjestelmä: miten poliittinen järjestelmä
hallitsee monimutkaista järjestelmää?

• Maakuntatalouden ohjauksen ja rahoituksen simulointi
- Aikataulut neuvotteluista tiedossa, ohjeistus tulee alkuvuodesta
- Neuvotteluja viiden eri ministeriön kanssa (VM, TEM, MMM, SM, STM)

• Aluekehittämisen tilannekuvan ja keskustelujen valmistelu
harjoitusneuvotteluihin 31.1.2018
– Määrällinen ja laadullinen tilannekuva, keskusteluteemat

Alueiden kehittämisen painopistepäätös
MONIPUOLINEN
ELINKEINORAKENNE

BIO- JA KIERTOTALOUS

DIGITALISAATIO

SAAVUTETTAVUUS

ÄLYKÄS
ERIKOISTUMINEN

ELINVOIMAISET
ALUEET
Hallituksen
kärkihanke

E-P:n ALKE-keskusteluehdotus:
Ruoka kestävän kasvun lähteenä

Maakuntaohjelman
painopiste

Ruuan tuotannon
tulevaisuus ja
tuottavuus

Innovaatioekosysteemin
vahvistaminen Osaaminen ja tuotteistus

Pellolta pöytään –
ketjun vaatima infra

MMM, YM

MMM, OKM, TEM, STM

LVM

Kehittämiskohteita, joissa EP osaamisella mukana

Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 12 / 2017
•

Sopimusten kartoitus päättyy 15.12.2017 ja riskinarviointi (DD) jatkuu
tammikuulle 2018
–

•

Kaikkia sopimuksia ei ole edelleenkään järjestelmässä.

ICT-projektit ovat kolme kuukautta suunnitellusta aikataulusta jäljessä
–

Maakunnallinen päätöksenteossa on haasteita ajallisesti.

•

Henkilöstöjärjestelmien palvelukeskusmallin ja järjestelmien
käyttöönottosuunnittelu on käynnissä

•

Vaasan yliopiston johtamislaitoksen kanssa neuvottelut käynnissä
Etelä-Pohjanmaan Sote ja maku-muutoksen luova kehittävän
tutkimuksen hanke (LUOKE)
– 8.1.2018 VAVAssa keskustelussa
– Muutos tehdään yhdessä –periaatteella vahva tuki lähiesimiehelle.
– Esimiesten muutoskoulutus on samalla panostus tutkimukseen.
Hankkeemme perustuu vahvaan tutkittuun näyttöön.
– Maakuntauudistus ja joka tapauksessa toimintatapojen jatkuva
kehittyminen vaatii esimiehiltä uutta osaamista.
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• Kuntien ja maakunnan välisen elinkeinopalveluiden yhteistyön ja
työnjaon toteuttamismallin valmistelun osalta työryhmän työ on
käynnistynyt

• Monialaisen maakunnan palveluverkon ja saavutettavuuden yleiset
periaatteet
– Monikanavaisuus, fyysinen palveluverkko
– Vuoropuhelun ja kumppanuuksien rakenteet
– Strateginen yhteistyö mm. kunnat, järjestöt

• Ylimaakunnallisten tehtävien linjaukset
– SOTE-yhteistyöalue EP, Pirkanmaa, Kanta-Häme
– Muita yhteistyöalueita kartoitetaan

• Rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen siirtyminen
ELY-keskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin 1.1.2020 alkaen
– TEM: ohjekirje 1.11.2017
– Hallinto- ja valvontajärjestelmän suunnittelu on aloitettu liiton
ja ELY-keskuksen yhteistyössä
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Strategiapalvelut
 Yhteistyö ja edunvalvonta
 Viestintä
 Tietotuotanto ja kehitys
 Demokratia ja osallisuus

•

Hallintopalvelut
 Yleishallinto ja oikeuspalvelut
 Sisäiset palvelut
 Henkilöstöhallinto
 Taloushallinto
 Tietohallinto

SOTE –järjestämispalvelut
• SOTE palvelustrategia ja integraatio /
TKKI toiminnot
 Palvelustrategia
 Sote TKKI
 Neuvottelumenettely
 Valvontatoiminnot

• Substanssiasiantuntijuus ja integraatio
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maankuivatuksen edistäminen
 Vesistörakenteiden ylläpito ja
vesistöjen säännöstely
 Kalatalouden edistäminen
 Liikennejärjestelmän kehittäminen
ja joukkoliikenteen järjestäminen
 Alueellinen tienpito
•
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