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Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu 1 / 2018
• Lait eduskunnalle (tällä tietoa) 8.3.
• Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy:tä koskeva
sääntely poistetaan hallituksen esityksistä
– maakuntien tulee pystyä keskenään sopimaan ratkaisut, joilla tavoiteltu
yhtenäistäminen ja yhdenmukaistaminen toteutuvat riittävällä tasolla
– jatkovalmistelussa varmistetaan, että talous- ja henkilöstöhallinnon
tietomallien ja rajapintojen ylläpitoon nimetään keskitetty toimija

• Tukipalveluiden järjestämisen valmistelu uudessa maakunnassa
jatkuu
– selvittelyjä jatketaan yhden valtakunnallisen kumppanin ja maakunnallisten
ratkaisujen kesken; huomioitava myös Hetli Oy:stä tehdyt linjaukset

• Simulointineuvottelut ministeriöiden kanssa tulossa
–
–
–
–
–

26.1. MMM:n simulointitilaisuus (monen maakunnan yhteinen)
31.1. ALKE-keskustelu (TEM) (maakuntahall. pj mukana)
23.2. PELA-neuvottelu (SM)
27.2. STM-neuvottelu
22.3. maakuntalain 13 §:n muk. neuvottelu (JTS) VM:n kanssa
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Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu 1 / 2018
• Maakunnallisten vaikuttamiselimien ”koekäynnistys”
– Kuntien nuorisovaltuutetuille pidettiin infotilaisuus 16.1.; uusi
kokoontuminen 8.2.
– Vanhusneuvosto 20.2.
– Vammaisneuvosto 7.3.

• Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö jatkuu
• Lisärekrytointeja tulossa assistenttipalveluihin (4pv/vko) sekä
tiloja ja kiinteistöjä koskevaan selvitystyöhön (3 hlöä; 1
pv/vko; tulevat EPSHP:stä)
• Lisäksi sovittu, että sotemaku-valmisteluun voidaan ottaa
harjoittelijoita valmistelujohtajan päätöksellä
• Vastuuvalmistelutyö jatkuu tällä kokoonpanolla 31.7. asti;
lakien voimaantultua VATE tullee tarkastelemaan tilannetta
ja tarpeita uudelleen
• Talouden vastuuvalmistelijan tilanne vielä avoin
15.1.2018
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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%)
15.1.2018
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Uudistuksen valmistelun rahoitus
• 2017 rahoitus:
– E-P:n kulut 2017 noin 760.000 €, mistä vähennettävä 10% omavastuu
(76.000 €) => valmistelurahaa kulunut näin ollen noin 684.000 €
– esivalmistelurahaa saatu noin 741.000 € => vuodelle 2018 siirtyy noin
57.000 €

• Vuoden 2018 rahoituksesta saatu ohjeet 19.1.
– esivalmisteluun rahoitusta lakien hyväksymiseen (31.5.?) asti yht. 13 M€
=> tästä E-P:n osuus noin 509.000 €
– esivalmistelussa 10% omavastuu => rahaa käytettävissä esivalmistelun
ajan 566.000 € + siirtyvä 57.000 € = noin 623.000 €
– esivalmisteluajalta mahdollisesti säästyvä raha on palautettava VM:lle
– VATE-ajan rahoitus (lakien hyväksynnän jälkeen) yht. 27 M€ => tästä
summasta E-P:n osuus tullee olemaan lähes 900.000 €

• Tarkempia laskelmia rahoituksen riittävyydestä VATEn
kokoukseen 6.2.
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www.uusiep.fi

Maakuntajärjestäjä ja
maakuntakonserni
luonnos 22.1.2018
www.uusiep.fi
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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, kans.väl.
 Yrityspalvelut
 Hankerahoituspalvelut
 Maksatustoiminnot
• Kasvupalvelut
 Rekrytointi-, osaamis- ja
kotouttamispalvelujen
järjestämistehtävät
• Maatalouspalvelut
 Viljelijätukihallinto
 Valvonta
 Lomituspalvelujen järjest.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

Maakuntakonsernirakenteen jatkotyöstö?
• järjestäjä-tuottaja -mallia ”avattava” vielä lisää
• myös liikelaitosten roolia osana maakuntakonsernia
täsmennettävä
• työterveyshuollosta tekeillä erillinen selvitys (NHG?) =>
valmistuisi maaliskuun puolivälissä => VATEn käsittelyyn
5.4. => SOTEMAKU-johtoryhmälle 20.4.
• SOTEMAKU-johtoryhmä pitää iltakoulun pe 16.3.
maakuntakonsernin poliittisesta johtamismallista

Kiitos!
www.uusiep.fi

