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Kokouksen avaus
Ehdotus:
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.
Todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin asialista.
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Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen 20.12.2017 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Valtakunnallisessa valmistelussa on tehty edellisen kokouksen jälkeen joitakin tarkentavia linjauksia. Joulua edeltävällä viikolla maan hallitus sopi keskeisistä täsmennyksistä valinnanvapauslakiluonnoksesta annetuissa lausunnoissa esiin nousseisiin huoliin. Sote-ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka.
Hallituksen täsmentävien linjausta mukaan peruspalveluissa toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Maakunnat saavat kuitenkin paremmat mahdollisuudet määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa. Myös säännöksiä asiakasseteleistä (24 §) täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua
ja päivystystä. Asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita.
Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.
Maakunta saa päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin
sisältyy (18 §). Jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta. Maakuntien päätöksenteossa on tällöin otettava huomioon maakunnan tai sen tietyn alueen
asukkaiden palvelutarve ja palveluketjujen toimivuus sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus maakunnassa.
Hallitus sopi niin ikään, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yhteen sovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi. Lausuntopalautteen osalta muiden pykälien virkamiesvalmistelu jatkuu.
Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä
eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä.
Ennen vuodenvaihdetta vahvistettiin myös kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaolon jatkuminen vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevia säännöksiä tiukennettiin.
Myös kuntien yhteistoiminta-alueita koskevaa puitelakia jatkettiin vuodella. Lait ovat tulleet
voimaan kuluvan vuoden alussa.
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana kuntien ja kuntayhtymien päätösvaltaa
sosiaali- ja terveyspalveluissa on rajoitettu määräaikaisesti kahdella lailla.
Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettu laki edellyttää irtisanomisehtoa kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisiin ja laajoihin sopimuksiin sote-palvelujen hankkimiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta. Lisäksi laki rajoittaa sosiaali- ja terveydenhuollossa pitkäaikaisia rakennusten käyttöoikeussopimuksia sekä edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön lupaa yli 5 miljoonan euron rakennusinvestoinneille.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki eli ns. Paras-laki on velvoittanut kuntia
järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut riittävällä väestöpohjalla. Paras-lain yhteistoimintavelvoitteiden soveltamisesta annetun lain perusteella nykyisiä yhteistoiminta-alueita ei saa
purkaa.
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Molempien lakien voimassaoloa on jatkettu vuodella. Rajoituslain ehtoja yli 5 miljoonan euron rakennusinvestoinneista kiristetään. Jatkossa luvan voi saada vain, jos investointi on välttämätön ja kiireellinen lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi. Palvelujen
hankkimista koskevaan sopimukseen pitää laittaa irtisanomisehto aina silloin, kun ulkoistus
koskisi yli 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote-palveluista ja kun
sopimus jatkuisi vuotta 2020 pitemmälle. Maakunnalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus
korvauksetta.
Rajoitustoimia tiukennetaan hallituksen mukaan siksi, että kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistussopimukset rajoittavat tulevan maakunnan mahdollisuutta toteuttaa sosiaali- ja
terveyspalveluja tarkoituksenmukaisesti. Vastaavasti sairaanhoitopiirien tekemät investoinnit
uudisrakennukseen tai peruskorjaukseen tarkoittavat, että rakennukset ja niihin sidottu velkapääoma siirtyvät maakunnille riippumatta siitä, mikä todellinen tarve on tulevaisuudessa.
Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluhenkilöstössä on tapahtunut joitain muutoksia. Asko Peltola aloitti kokoaikaisena valmistelujohtajana vuoden alusta. Uuden
maakunnan talouden valmistelusta vastannut Miia Kiviluoto siirtyi toisiin tehtäviin, ja hänen tilalleen on haussa uusi vastuuvalmistelija.
VATE hyväksyi osaltaan kokouksessaan 9.1.2018 alla olevat tarkennetut vastuuvalmistelijoiden työpanokset ajalle 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%)
Lisäksi vastuuvalmistelussa jatkavat kuntien rahoittaman Etelä-Pohjanmaan SOTE-projektin
kautta SOTE-järjestämisestä vastaava Päivi Saukko ja asiantuntija-assistentti Miska Kaihlamäki
sekä valtakunnalliset muutosagentit Eija Ala-Toppari-Peltola (LAPE) ja Anneli Saarinen (I&O).
VATE hyväksyi osaltaan myös alla mainitut lisäresursoinnit
•
Sihteeri/assistenttipalvelut 1.2.–31.7. (80%)
•
Tiloihin yms. liittyvät selvitykset; (3*20%; yksi 1.2. alkaen ja loput noin 1.4. alkaen)
Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 15.1.2018 edellä esitetyn vastuuvalmisteluresursoinnin ajalle 1.1.–31.7.2018 sekä sihteeripalveluihin ja maakunnille siirtyviin
tiloihin liittyviin selvityksiin kohdistuvat rekrytoinnit ja valtuutti Etelä- Pohjanmaan liiton tekemään resursointia koskevat sopimukset vastuuvalmistelijoiden taustaorganisaatioiden kanssa.
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Samalla maakuntahallitus myönsi valmistelujohtajalle oikeuden tehdä tarvittaessa tarkennuksia vastuuvalmistelijoiden työresursointiin sekä rekrytoida harjoittelijoita valmisteluun käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.
Muilta osin maakuntahallitus päätti merkitä tilanteen tiedoksi ja todeta, että muihin tarvittaviin rekrytointeihin palataan seuraavissa kokouksissa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään ajankohtaiskatsaus tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan ajankohtaiskatsaus (liite 1).
Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.
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Maakuntakonsernin ja -hallinnon valmistelun tilanne
Maakuntakonsernin organisaatiota on valmisteltu konsernirakenneasiantuntijaryhmässä, joka on kokoontunut kolmesti syksyn aikana. Tavoitteena on rakentaa sekä vahva järjestäjä
että vahva tuottaja. Konsernirakenteeseen vaikuttavat myös tukipalveluiden järjestämiseen
liittyvät, vielä valmistelussa olevat linjaukset. Myös poliittisesta ohjausjärjestelmästä on käyty
keskusteluja, mutta siihen liittyvät linjaukset nähdään selkeästi SOTEMAKU-johtoryhmän tehtäväksi. Konsernirakenteen ja -hallinnon osalta olisi nyt tärkeää tehdä päätökset valmistelun
jatkon aikataulusta.
Konsernirakennetta ja sen valmistelua esitellään tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään valmistelutilanne tiedoksi sekä päätetään uuden maakunnan luottamushenkilöhallinnon valmistelun jatkotoimenpiteistä ja aikataulutuksesta.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esittely aiheesta (esittelymateriaali liitteessä 1).
Merkittiin maakuntakonsernin ja -hallinnon valmistelu tiedoksi.
Päätettiin järjestää sotemaku-johtoryhmälle iltakoulu, jossa käsitellään maakuntakonsernin
luottamushenkilöhallinnon valmistelun jatkotoimenpiteitä ja aikataulutusta.
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Muutosviestintä
Uusien maakuntien verkkosivut
Maakuntauudistusviestinnässä kartoitetaan parhaillaan mahdollisuuksia uusien maakuntien
verkkosivujen yhteiselle ratkaisulle. Pohjanmaan viestintäryhmä on toimittanut valtakunnantason muutosjohdolle kannanoton, jossa ehdotetaan, että maakuntien käyttöön kilpailutetaan valtakunnallisesti verkkosivualusta, jonka maakunnat voivat halutessaan ottaa käyttöön. Kilpailutus tehtäisiin yhteistyössä maakuntien kanssa, jolloin maakunnat voivat tukea
prosessia ja lopputulos vastaa maakuntien tarpeisiin. Vimana on ilmoittanut tukevansa tehtyä esitystä laatimalla asiasta hanke-esityksen. Myös maakunta- ja sote-uudistuksen projektinjohtaja Päivi Nerg on ilmaissut toivovansa, että asiaa viedään eteenpäin.
Etelä-Pohjanmaa kiinnostunut suomi.fi-pilotointiyhteistyöstä
Etelä-Pohjanmaa on ilmoittanut Kuntaliitolle olevansa kiinnostunut osallistumaan suomi.fi:n
maakuntanäkymä-ratkaisun suunnittelu- ja pilotointiyhteistyöhön kärkimaakunnan roolissa
(suunnittelutyön aktiivinen osallistuja ja ensimmäisen vaiheen pilotoija vuoden 2018 aikana).
Kärkimaakunnan roolista ovat kiinnostuneet Etelä-Pohjanmaan lisäksi Etelä-Karjala, Lappi,
Pohjanmaa ja Uusimaa.
Maakuntavaalikiertue
Jokaisessa maakunnassa tullaan syksyllä 2018 järjestetään yksi iso maakunnallinen vaalitapahtuma. Tilaisuuden järjestäjinä ovat Kuntaliitto, maakunnan liitto, puolueet, alueen ykköslehti ja Yleisradion paikallinen aluetoimitus. Maakuntavaalikiertue järjestetään viikkojen 35–
42 aikana.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään viestinnän tilannekatsaus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin viestinnän tilannekatsaus tiedoksi.
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Kokousaikataulu
Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) ja SOTEMAKU-johtoryhmän kokouskalenteriehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin
VATE
Tammikuu

ti 9.1.2018 klo 9

SOTE-maku jory
pe 19.1.2018 klo 9

ti 23.1.2018 klo 9
Helmikuu

ti 6.2.2018 klo 9

pe 16.2.2018 klo 9

ti 20.2.2018 klo 9
Maaliskuu

ti 6.3.2018 klo 9

iltakoulu pe 16.3.2018 klo 9
pe 16.3.2018 klo 12

Huhtikuu

to 5.4.2018 klo 9

pe 20.4.2018 klo 12

Toukokuu

to 3.5.2018 klo 9

pe 18.5.2018 klo 12

Kesäkuu

to 7.6.2018 klo 9

ti 19.6.2018 klo 9

ma 13.8.2017 klo 12

pe 17.8.2018 klo 9

Elokuu

pe 31.8.2018 klo 9
Syyskuu

pe 14.9.2018 klo 9
to 27.9.2018 klo 9

Lokakuu
Marraskuu

pe 12.10.2018 klo 9
to 1.11.2018 klo 9
pe 16.11.2018 klo 12
to 29.11.2018 klo 9

Joulukuu

pe 14.12.2018 klo 12
ke 19.12.2018 klo 9

Ehdotus:
Merkitään kokouskalenteri tiedoksi.
Päätös:
Päätettiin järjestää 16.3.2018 klo 9.00 alkaen iltakoulu, jossa käsitellään maakuntakonsernin
luottamushenkilöhallinnon valmistelun jatkotoimenpiteitä ja aikataulutusta.
Muilta osin kokouskalenteri merkittiin tiedoksi.
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Muut asiat
Maakuntakonsernistrategian työpajat
Uuden maakunnan konsernistrategian työstäminen jatkuu. Vuoden 2018 työpajojen ajankohdat ovat seuraavat:




pe 26.1.2018 klo 12-15 Frami D, kokoustila Mega
ke 14.2.2018 klo 9-12 Frami D, kokoustila Mega
ti 13.3.2018 klo 13-16 Cumulus, Elissa-tila
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.00.
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