Työryhmien yhteinen
keskustelutilaisuus 24.1.2018
-

- Elinkeinot ja maaseutu
- TE -palvelujen kehittäminen
Aluekehitys ja strateginen suunnittelu
- Kansainvälistyminen
- Kulttuuri

Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu 1 / 2018
• Valinnanvapauslakiesitykseen tulossa täsmennyksiä
lausuntokierroksen seurauksena; esitys eduskunnalle
maaliskuuhun mennessä
• Tukipalveluiden järjestämisen valmistelu uudessa
maakunnassa jatkuu
• Etelä-Pohjanmaan SOTE-palvelurakenteen selvitystyö
käynnissä
• Kuntien ja maakunnan välisen elinkeinopalveluiden yhteistyön
ja työnjaon toteuttamismallia valmistellaan
• Hallituspuolueet ovat sopineet kasvupalveluihin liittyvästä
allianssimallista, jota maakunta voi halutessaan käyttää
kasvupalveluluiden toteuttamisessa yhteistyössä kuntien kanssa
• Maakuntastrategian valmistelu on käynnistynyt
– Arvot määritelty jatkotyön pohjaksi
– Vision ja päätavoitteiden määrittely alkuvuodesta

Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu 1 / 2018
• Konsernirakennetta viety eteenpäin (järjestäminen ja
tuottaminen)
– Konsernin sisäinen johtamis- ja ohjausjärjestelmä
– Poliittinen / luottamuselin -ohjausjärjestelmä

• ”Harjoitusneuvottelut” ministeriöiden kanssa tulossa
–
–
–
–
–

26.1. MMM:n simulointitilaisuus
31.1. ALKE-keskustelu (TEM)
23.2. PELA-neuvottelu (SM)
27.2. STM-neuvottelu
22.3. maakuntalain 13 §:n muk. neuvottelu (JTS) VM:n kanssa

• Maakunnallisten vaikuttamiselimien toimintaa
”koekäynnistetään”
– Nuorisovaltuusto 16.1. + 8.2.
– Vanhusneuvosto 20.2.
– Vammaisneuvosto 7.3.

Mitä seuraavaksi?
• Lakipaketteja viimeistellään => esitykset eduskunnalle
tällä tietoa 8.3.
• Päätökset kesään 2018 mennessä => väliaikaishallinto
VATE toimivaltaiseksi
– VATE voi tehdä sopimuksia uuden maakunnan puolesta yms.

• Maakuntavaalit 28.10.2018
• Suorilla vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa
toimintansa 1.1.2019
• Uudistus tulee voimaan 1.1.2020

Vastuuvalmistelun resursointi 1.1.-31.7.2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aaltonen Jari; kasvupalvelut (60%)
Jokiranta Harri; muutosjohtaja (100%; kuntien rahoittama projekti)
Laitila Minna; SOTE-tuotanto (palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti) (100%)
Leikkola Päivi; SOTE-tuotanto (liikelaitos, alihankinnat, asiakassetelipalvelut)
(100%)
Metsänranta Kaija; henkilöstöhallinto (100%)
Penninkangas Tanja; SOTE-tuotanto (sote-yhtiöt: suoranvalinnan yhtiö ja sotekeskukset, asiakasseteliyhtiö, Kuusiolinna) (60% 1.1.–28.2.; sen jälkeen 100%)
Pätsi Ari; tietohallinto (30%)
Rantala Hanne; viestintä (100%)
Rautio Liisa Maria; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö / 40% (20–30%)
Rintapukka Ritva; maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut (50%)
Saartenoja Antti; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö / 60% (20%)
Seppelvirta Heli; muutosjohtaja (80%)
Sorvettula Johanna; muutosjohtaja (100%)
Tanhuamäki Mikko; tukipalvelut (50% 1.1.–31.3.; sen jälkeen 100%)
NN; taloushallinto (100%)

Arvot pohjana maakuntastrategiatyölle
•

Maakuntakonsernin arvojen työstö on käynyt läpi monihyväisen prosessin.
–

Lähes 1300 työntekijää vaikutti näihin ja ääniä annettiin n. 26 500.

•

Pelillisen arvotyökalumyllyn läpi nousi n. 10 eniten ääniä saanutta ja
toistuvaa arvoa

•

Poliittisen johtoryhmän, VATEn ja vastuuvalmistelijoiden yhteisessä
työpajassa arvoja edelleen työstettiin

•

VATE ja poliittinen johtoryhmä hyväksyivät syksyllä 2017 arvot jatkotyön
pohjaksi:

Arvo:
AJASSA ELÄMINEN
-

-

Uskallusta katsoa
huomisen yli
tulevaisuuteen
eteläpohjalaisten hyväksi
Taito ja tahto uudistua

Arvo:
IHMISEN ARVOSTAMINEN
-

Arvostus itseään sekä
toista ihmistä kohtaan eri
elämäntilanteissa
Asiakkaiden ja
työntekijöiden tukeminen
arjessa

Arvo:
VASTUUN KANTAMINEN
-

Yhteinen ja oma vastuu
työssä ja päätöksenteossa
Toimitaan sosiaalisesti,
ekologisesti ja
taloudellisesti kestävästi

Strategian laadinnan seuraavat vaiheet
•

Maakuntastrategian valmistelua on jatkettu työpajoissa (5 kpl), jotka ovat
suunnattu poliittiselle johtoryhmälle, vatelle ja vastuuvalmistelijoille.
Täydennetään sote-johtajilla. Työpajat vetää MDI.

•

Työpajoissa työstetään alla olevia asioita jatkotyön tueksi:

Keskeisimpiä
muutosajureita/ilmiöitä

Digitalisaatio
Väestörakenteen muutos
Ilmastonmuutos
Yksilöllisyyden kasvu
Julkisen talouden haasteet

Visio 2030

Työstetään
työpajassa
eteenpäin.
Huomioidaan
soveltuvin osin
keväällä 2017
laadittu visio.

Päätavoitteet

Työstetään
työpajassa
eteenpäin

Strategiset
painopistealueet

Työstetään työpajassa
eteenpäin

MAAKUNTAVALTUUSTO

Maakunta
järjestäjänä

Tarkastuslautakunta

Lautakuntamalli

MAAKUNTAHALLITUS

Jaostomalli

Valiokuntamalli

Maakuntajohtaja

Palvelualueet

Konsernipalvelut

SOTE -järjestämispalvelut
Aluekehittämispalvelut

MAAKUNTAVALTUUSTO

Maakunta
järjestäjänä ja
tuottajana

Tarkastuslautakunta

Lautakuntamalli

MAAKUNTAHALLITUS

Jaostomalli

Valiokuntamalli

Maakuntajohtaja

Palvelualueet

SOTE -järjestämispalvelut
Konsernipalvelut
Aluekehittämispalvelut

Tuottaa
konsernipalveluja

Ohjaus,
valvonta

Liikelaitokset, taseyksiköt ja konserniyhtiöt

MAAKUNTAVALTUUSTO

Maakunta
järjestäjänä ja
tuottajana

Tarkastuslautakunta

MAAKUNTAHALLITUS

Lautakuntamalli

Valiokuntamalli

Jaostomalli
Maakuntajohtaja

Palvelualueet
Konsernipalvelut

SOTE –järjestämispalvelut

• Strategiapalvelut
Yhteistyö ja edunvalvonta
HYTE ja osallisuus
Tietotuotanto ja kehitys
Viestintä

• SOTE palvelustrategia ja TKKI
toiminnot
 Palvelustrategia
 Sote TKKI
 Neuvottelumenettely
 Sopimusohjaus- ja
valvontatoiminnot

• Hallintopalvelut
Yleishallinto- ja oikeuspalvelut
Henkilöstöhallinto
Taloushallinto
Tietohallinto
Turvallisuus, valmius, varautuminen
(ml. PELA-järjestäminen)

Tuottaa
konsernipalveluja

•

SOTE- integraatio
 Lääketiede
 Hoitotiede
 Sosiaalityö

Ohjaus,
valvonta

Aluekehittämispalvelut
• Kehittämis- ja rahoituspalvelut
 Ohjelmatyö, kv
 Yrityspalvelut
 Hankerahoituspalvelut
 Maksatustoiminnot
• Rekrytointi- ja osaamispalvelut
 Rekrytointi-, osaamis- ja
kotouttamispalvelujen
järjestämistehtävät
• Maatalouspalvelut
 Viljelijätukihallinto
 Valvonta
 Lomituspalvelujen järj. teht
• Maakuntaympäristöpalvelut
 Ympäristö, maankäyttö,
liikenne, vesistö,
kalataloustehtävät
• Ympäristöterveydenhuolto

Liikelaitokset, taseyksiköt ja konserniyhtiöt

Maakuntakonserni

Osaomistus ja
-osakkuus OY:t

Maakunnan yksiköt, joilla sama Y-tunnus

Maakuntaan
siirtyvien
yhtiöiden
omistus

Tukipalvelut
Oy

KASVUPALVELUT
taseyksikkö

SOTEliikelaitos +
sote-keskus
Suoran valinnanvapauden yhtiöt
Sote-keskukset

Seinäjoen
Työterveys
Oy

LOMITUS
taseyksikkö

Yhteisomistusyhtiöt
Public
Työterveys
Oy

PELA-liikelaitos

HEBU-tuottajat

Asiakassetelituottajat

Ostopalvelutuottajat

www.uusiep.fi

