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Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu 2 / 2018
• Valinnanvapauslakiesitykseen tehtiin täsmennyksiä
lausuntokierroksen jälkeen; esitys eduskunnalle 8.3. (?)
• SOTE-ulkoistusten ja investointien rajoittamista koskevaa
lakia jatkettiin
• Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy:tä
koskeva sääntely päätetty poistaa hallituksen esityksistä
– jatkovalmistelussa varmistetaan, että talous- ja
henkilöstöhallinnon tietomallien ja rajapintojen ylläpitoon
nimetään keskitetty toimija

• Tukipalveluiden järjestämisen valmistelua uudessa
maakunnassa jatkettu
– huomioitava Hetli Oy:stä tehdyt linjaukset => tukipalvelut
mahdollista järjestää myös maakuntakonsernin sisällä
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Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu 2 / 2018
• Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö jatkuu
– valmistuu maaliskuun alussa
– SOTEMAKU-johtoryhmän ja VATEn iltakoulu pidetty 19.1.

• Työterveyshuollosta tekeillä erillinen selvitys
– valmis noin maaliskuun puolivälissä

• Kunta- maakunta -yhteistyö pohdinnassa monella
tasolla
–
–
–
–
–
–
–

elinkeinopalvelut ja maaseudun kehittäminen
sivistys (SISOTE)
HYTE
kaavoitus, liikenne
kulttuuri, kansainvälistyminen
yhteispalvelut
varautuminen
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Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu 2 / 2018
• ”Harjoitusneuvottelut” ministeriöiden kanssa menossa
–
–
–
–
–

26.1. MMM:n simulointitilaisuus
31.1. ALKE-keskustelu (TEM) (maakuntahall. pj mukana)
23.2. SM (PELA-neuvottelu) + STM-neuvottelu
22.3. maakuntalain 13 §:n muk. neuvottelu (JTS) VM:n kanssa
jatkossa ministeriökohtaiset neuvottelut loppuvuonna
(tilannekuva) ja VM:n JTS-neuvottelut kevättalvella

• Maakunnallisten vaikuttamiselimien toimintaa
”koekäynnistetään”
– Kuntien nuorisovaltuutetut kokoontuneet kahdesti; tavoite
perustaa maakunnallinen NUVA ennen kesää
– Vanhusneuvosto 20.2.
– Vammaisneuvosto 7.3.

• Maakunta(konserni)strategiasta vielä yksi työpaja
15.1.2018
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Poimintoja maakunta(konserni)strategiatyöstä
• Syksyllä 2017 hyväksytyt 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

• Esitys missioksi (= mitä varten ollaan olemassa?)
Esitys käsittelyyn:
LUOMME ASUKKAILLE HYVÄN ELÄMÄN EDELLYTYKSET
- SUJUVAA ARKEA, HYVINVOINTIA JA TURVALLISUUTTA ELINVOIMAISELLA
ETELÄ-POHJANMAALLA

VISIO: Tavoiteltu tila 2030?
Esitys käsittelyyn:
LAKEUTTA LAAJEMPI METROPOLI
– IHMISEN KOKOINEN ETELÄ-POHJANMAA
”LAKEUTTA LAAJEMPI”

- Maakunta tekee yhteistyötä aktiivisesti paitsi maakunnan sisällä, myös yli
maakuntarajojen ja kansainvälisesti
”METROPOLI”, ”IHMISEN KOKOINEN”
- Maakunta tukee erilaisten alueiden kehittymistä ja vahvistaa maakunnan
eri osien parhaita puolia
- Maakunta pidetään elinvoimaisena: Etelä-Pohjanmaalla on työtä,
suuruudenhullua yrittäjyyttä, toimivat yhteydet, hyviä palveluja ja
luonnonympäristöä
- Maakunta on siellä, missä tarvitaan. Maakunta on lähellä asukkaita.

Maakuntastrategian valmisteluvaiheet
Arvot
Ajassa
eläminen
Ihmisen
arvostaminen
Vastuun
kantaminen

Muutosajurit
Digitalisaatio
Väestörakenteen muutos
Ilmastonmuutos
Yksilöllisyyden
kasvu
Julkisen
talouden
haasteet

Missio

Visio 2030

Luomme
asukkaille
hyvän elämän
edellytykset:
sujuvaa
arkea,
hyvinvointia ja
turvallisuutta
elinvoimaisella
EteläPohjanmaalla

Lakeutta
laajempi
metropoli
- Ihmisen
kokoinen
EteläPohjanmaa

Päätavoitteet

Strategiset
painopistealueet

SOTEMAKU-valmistelun resursointi alkuvuonna 2018
• nykyinen ”koneisto” muodostettiin kesällä 2017
• syksy 2017 osin edetty osa-aikaisilla työpanoksilla (MAKU)
• lisärekrytointeja tehty alkuvuonna assistenttipalveluihin
(4pv/vko) sekä tiloja ja kiinteistöjä koskevaan
selvitystyöhön (3 hlöä; 1 pv/vko; EPSHP:stä)
• lisäksi sovittu, että valmisteluun voidaan ottaa
harjoittelijoita valmistelujohtajan päätöksellä
• vastuuvalmistelutyö jatkuu (mahdollisesti joillakin
tarkistuksilla) tällä kokoonpanolla 31.7. asti; lakien
voimaantultua VATE tullee tarkastelemaan tilannetta ja
tarpeita uudelleen
• uutta talouden vastuuvalmistelijaa haettu; valinta
pyritään tekemään VATEssa 20.2.
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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Maakuntakonsernin valmistelun tilanne
• konsernirakennetta kehitetty eteenpäin
• tavoitteena toimivan ja tasapainoisen järjestäjä-tuottaja
-mallin rakentaminen
• liikelaitosten rooli osana maakuntakonsernia?
– palvelut maakuntakonsernilta
– osa yhteistä kokonaisuutta (sama Y-tunnus)
– liikelaitosten johtaminen

• SOTEMAKU-johtoryhmän iltakoulu maakuntakonsernin
poliittisesta johtamismallista pe 16.3.

MAAKUNTAVALTUUSTO

Maakunta
järjestäjänä

Tarkastuslautakunta

Lautakuntamalli

MAAKUNTAHALLITUS

Jaostomalli

Valiokuntamalli

Maakuntajohtaja

Toimialueet

Konsernipalvelut

SOTE-järjestäminen
Aluekehittäminen

MAAKUNTAVALTUUSTO

Maakunta
järjestäjänä ja
tuottajana

Tarkastuslautakunta

Lautakuntamalli

MAAKUNTAHALLITUS

Jaostomalli
Maakuntajohtaja

Toimialueet

SOTE-järjestäminen
Konsernipalvelut
Aluekehittäminen
Tuottaa
konsernipalveluja,
ohjaa
konsernin
toimintaa

Ohjaus,
valvonta

Liikelaitokset, taseyksiköt ja konserniyhtiöt

Valiokuntamalli

Maakunta
järjestäjänä ja
tuottajana

MAAKUNTAVALTUUSTO
Tarkastuslautakunta

Lautakuntamalli

MAAKUNTAHALLITUS

Valiokuntamalli

Jaostomalli
Maakuntajohtaja

Toimialueet
Konsernipalvelujen
toimialue

SOTE-järjestämisen
toimialue

Aluekehittämisen
toimialue

Palvelualueet:

Palvelualueet:

Palvelualueet:

• Suunnittelu ja ohjaus

• Kehittäminen ja rahoitus

• SOTE TKKI

• Maatalous

•
•
•
•
•
•
•

Strategia ja viestintä
Hallinto ja juridiikka
Henkilöstö
Talous
Tietohallinto
Turvallisuus, valmius, varautuminen
Tukipalvelut
Tuottaa
konsernipalveluja,
ohjaa
konsernin
toimintaa

• Maakuntaympäristö

Ohjaus,
valvonta

Liikelaitokset, taseyksiköt ja konserniyhtiöt

Maakuntakonserni
Maakunnalla on yksi Y-tunnus

Osaomistus ja
-osakkuus OY:t

Tukipalvelut
Oy

Tuottaa
konsernipalveluja,
ohjaa
konsernin
toimintaa

taseyksikkö

SOTEliikelaitos +
sote-keskus

Suoran valinnanvapauden yhtiöt
Sote-keskukset

Yhteisomistusyhtiöt

Seinäjoen
Työterveys
Oy

Ohjaus,
valvonta

KASVUPALVELUT

Maakuntaan
siirtyvien
yhtiöiden
omistus

LOMITUS

taseyksikkö

PELA-liikelaitos

HEBU-tuottajat

Ohjaus
ja
valvonta

Asiakassetelituottajat

Private
Työterveys
Oy

Ostopalvelutuottajat

Jatkoaikataulu
•Maakunnat perustetaan voimaanpanolailla kesäkuussa 2018.
•Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin VATE on asetettava kuukauden
kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta. VATE voi tehdä sopimuksia uuden
maakunnan puolesta (henkilöstö 2019 loppuun, muut 2020 loppuun).

2018

•Esivalmisteluun myönnetyn rahoituksen käyttöä ja kohdentamista koskeva
lopullinen valtionavustusselvitys tulee toimittaa valtiovarainministeriöön 31.8.2018
mennessä.
•Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 28.10.2018.
•Maakuntalain maakuntavaaleja ja luottamushenkilöksi asettumista koskevia
pykäliä sovelletaan ensimmäisen kerran näissä vaaleissa.
•Luovuttavissa organisaatioissa kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla tehdään
esiselvitystä liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Esiselvityksen
siirtyvästä henkilöstöstä on käytännössä oltava valmis 31.10.2018 mennessä.

Jatkoaikataulu
•Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.1.2019.
•Kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2019 maakunnalle selvitys sosiaali- ja
terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista.

2019

•Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, erityishuoltopiirien ja maakunnan liittojen on
tehtävä viimeistään 28.2.2019 maakunnalle selvitys omaisuudesta, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta, veloista ja sopimuksista.
•Henkilöstön siirtoa koskevat yhteistoimintamenettelyt on käytävä luovuttavassa
organisaatiossa käytännössä 30.9.2019 mennessä.
•Maakunnan on viimeistään 31.10.2019 lähetettävä kirjallinen ilmoitus
maakunnan vastuulle siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja
sopimusosapuolille.
•Lopullisen selvityksen siirtyvästä henkilöstöstä on oltava valmis käytännössä
joulukuussa 2019.

Jatkoaikataulu
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020.
• Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot siirretään varoineen ja
velkoineen sekä sitoumuksineen maakuntiin 1.1.2020.
• Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja
pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät maakunnan hallintaan 1.1.2020, jos
maakunta ja kunta eivät toisin sovi.

2020

• Kunta siirtää maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen
liittyvät sopimukset 1.1.2020 lukien.
• Maakunnalle siirtyy 1.1.2020 kunnan omistamat, sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta
omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten.
• Maakunnan on päätettävä kiinteistöihin ja tietotekniikka- ja tietotekniikkapalveluihin liittyvän
omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirrosta palvelukeskuksille niin, että ne siirtyvät
palvelukeskusten omistukseen ja hallintaan 1.1.2020 lukien.
• Valtio huolehtii maakuntien palvelukeskusten perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä.
Palvelukeskusten osakkeet luovutetaan maakunnille 1.1.2020 mennessä.

Maakunnalle siirtyvät tilat / kuntien kiinteistöt
• Kunnilta vuokrattavien tilojen tilatietoja koottu
maakunnittain
– kaikki EP:n alueen kunnat ovat kirjautuneet järjestelmään
– tiedonsyöttöaikaa on jatkettu helmikuun loppuun

• Tilakeskus tuottaa arviot kiinteistöjen vuokrista toukokuun
aikana
– kunnat, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri

• Tilakeskuksella maakuntakiertue => Etelä-Pohjanmaalla
tiistaina 20.03.2018 klo 8.00–10.00
– tietoa yhtiön valmistelusta, toimintatavoista, valmistelun
aikataulusta jne.

• Kunnilta maakuntiin siirtyvien toimintojen kokoaminen
samoihin tiloihin kunnassa otettava pohdintaan
– myös yhteispalvelu samoihin tiloihin(?)
15.1.2018

Maakuntahallitus

18

Muuta
• Virtuaalinen keskustelukierros VM:n ja maakuntien välillä
– Etelä-Pohjanmaa 19.2. klo 12-13

• Ministeriöiden maakuntakierros => Etelä-Pohjanmaalla
tiistaina 24.4. klo 10-16
– mukaan valmistelussa aktiivisesti mukana olevat virkamiehet,
luottamushenkilöt, sidosryhmät jne.
– kysely- / keskustelutunti + työpajat

----• seuraava SOTEMAKU-johtoryhmän kokous ja iltakoulu pe
16.3. klo 9-15; iltakouluaiheina mm.:
– tulevan maakunnan luottamushenkilöhallinto
– riskien hallinta
– strategiatyön kokonaisuus

15.1.2018
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Kiitos!
www.uusiep.fi

