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Kokouksen avaus
Ehdotus:
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin asialista.
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Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen 19.1.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
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Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Valtakunnallisessa valmistelussa saatiin juuri ennen edellistä SOTEMAKU-johtoryhmän kokousta tiedoksi hallituksen reformiministerityöryhmän 18.1.2018 tekemä päätös, että maakuntaja sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä poistetaan Hetli Oy:tä koskeva sääntely
ja yhtiö lakkautetaan. Hetli Oy:n on ollut tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä. Reformiministerityöryhmän linjaus ei tällä tietoa vaikuta
maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyvien muiden palvelukeskusten asemaan. Maakuntien
tilakeskus Oy vastaa tulevien maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnon palveluista ja Vimana Oy tieto- ja viestintäteknisistä palveluista.
Hetli Oy:stä luopuminen vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan uuden maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden (TAHE) järjestämistä koskeviin selvityksiin ja päätöksiin, sillä TAHEpalvelut on nyt mahdollista tuottaa myös itse osana konsernipalveluja. Tukipalveluiden järjestämisen tilannetta esitellään tarkemmin tämän kokouksen seuraavassa pykälässä. Lisäksi
tukipalveluista keskustellaan 16.2. pidettävässä SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumin kokouksessa.
Valinnanvapauslainsäädännön osalta sovittiin jo ennen joulua joistakin muutoksista niihin
kohtiin, joihin lausuntokierroksella ja asiantuntijakuulemisissa erityisesti kiinnitettiin huomiota.
STM on toimittanut valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle. Keskeisimmät muutokset koskevat asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa ja tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa. Lisäksi lakiluonnoksessa on lausuntokierroksen perusteella täsmennetty mm. asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita. Lausuntojen yhteenvetokuvaajat on luettavissa
http://alueuudistus.fi/documents/1271139/3949516/VVlausuntojen+kuvaajat+20+12+2017.pdf/fc8dd612-3e68-4e2d-8c83-9f0c4aba0c81
Maakunta ja sote-udistuksen lakipaketteja viimeistellään parhaillaan, ja tämänhetkisen tiedon mukaan lait annetaan eduskuntakäsittelyyn 8.3. Tavoitteena on vahvistaa uudistusta
koskevat lait eduskunnan kevätistuntokauden 2018 aikana.
Maakuntien kanssa käytävät simulointikeskustelut ovat käynnistyneet alkuvuoden aikana.
MMM:n hallinnonalan asioista pidettiin Länsi-Suomen maakuntien yhteinen tilaisuus Tampereella 26.1., ja TEM:n johdolla usean ministeriön kanssa käytävät aluekehittämiskeskustelut
olivat Etelä-Pohjanmaan osalta Helsingissä 31.1. SM:n ja STM:n kanssa neuvottelut ovat 23.2.
Maakuntalain 13 §:n mukaisten neuvottelujen (JTS-neuvottelut) simulointi järjestetään EteläPohjanmaan osalta 22.3.
Maakunnallisessa valmistelussa on viety eteenpäin osallisuuteen liittyviä teemoja. EteläPohjanmaalla ollaan tämän kevään aikana käynnistämässä ennakoivasti maakunnallisten
osallisuutta vahvistavien toimielinten työtä. Etelä-Pohjanmaan kuntien (ml. Isokyrö) nuorisovaltuustojen jäsenille ja ohjaajille on järjestetty kaksi tapaamista, joissa on kerrottu sote- ja
maakuntauudistuksesta sekä keskusteltu maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamisesta.
Muiden osallisuutta vahvistavien uuden maakunnan toimielinten valmistelevat kokoukset pidetään seuraavasti: vanhusneuvosto 20.2. ja vammaisneuvosto 7.3.
Ensimmäisissä tapaamisissa keskustellaan kunnallisten toimielinten edustajien kanssa maakunnallisten toimielinten rakenteesta eli millä perustein niiden jäsenet kootaan sekä mahdollisista näiden toimielinten käsittelyyn tulevista teemoista. Ehdotukset maakunnallisten osallisuutta vahvistavien toimielinten ennakoivasta perustamisesta on tarkoitus viedä maakuntahallituksen käsittelyyn maalis- tai huhtikuun kokouksessa.
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Maakunta(konserni)strategian valmistelu jatkuu. Kolmas työpaja järjestettiin 26.1. Kaksi vielä
jäljellä olevaa työpajaa pidetään 14.2. ja 13.3. Pohjalaismaakuntien sotemakuvalmistelijoiden yhteiskokous pidettiin Kokkolassa 30.1. ja sote-yhteistyöalueen (EteläPohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa) tapaaminen Tampereella 13.2.
Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään uudistuksen ajankohtaiskatsaus tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta (liite 1).
Käytiin monipuolista keskustelua maakunnan väestörakenteeseen ja elinvoimaan sekä työvoiman saatavuuteen liittyvistä teemoista.
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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Tukipalveluiden toteuttaminen osana Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistusta
TUKIPALVELUIDEN TILANNE
TAHE-palvelut
Talous- ja henkilöstöpalveluiden (TAHE) osalta syksyllä 2017 tehty Deloitten analyysi puolsi
laajaa maakunnan kumppanoitumista peruspalveluiden järjestämisessä ns. in-house palveluntuottajan kanssa. VATE on kokouksessaan 9.1.2018 päättänyt, että neuvotteluita jatketaan KuntaPro Oy:n sekä Järvinet Oy & Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy -yhteenliittymän
kanssa ja selvitetään myös EPTAHE Oy:n perustamisen mahdollisuus niin, että se rakentuisi yhteistyössä Järvinet Oy & Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy -yhteenliittymän kanssa.
Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 18. tammikuuta 2018, että maakunta- ja sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 15/2017) poistetaan Hetli
Oy:tä koskeva sääntely. Tämä muutti myös talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelun perusteita yhtiöittämisen osalta. VATEn päätöksen yksi olennaisista taustatekijöistä on siten muuttunut, ja asiaa oli arvioitava osittain uudelleen. VATE käsitteli asiaa kokouksessaan 6.2.2018
jättäen asian pöydälle.
ICT-tukipalvelut
ICT-tukipalveluja on suunniteltu toteutettavan osana muita tukipalveluja. Käytännössä työtä
on tehty osana muuta ICT-valmistelua, koska käytössä olevat resurssit ovat olleet hyvin rajalliset ja kansallinen tavoitetila mm. Vimanan suhteen on ollut ja on edelleen osin epäselvä.
ICT-peruspalveluiden osalta Deloitten arvio puolsi maakunnan oman ICT-yhtiön perustamista. Yhtiön kannattaa selvityksen mukaan käyttää palveluiden tuottamisessa apuna in-house
ja muita kumppaneita tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden periaatteita noudattaen.
Maakunnan asettamat vaatimukset ICT-palveluille ovat erittäin korkeat, ja käytännössä työn
resursointi Etelä-Pohjanmaalla on kohdentunut vain EPSHP:n tietohallintoon. Kunnat tai kuntayhtymät eivät juuri ole kyenneet tai olleet valmiita resursoimaan ICT-alan henkilöstöään
maakunnan valmisteluun. Tämä ei ole mahdollistanut ICT-tukipalveluiden suunnittelua mm.
tukipalvelurakenteen ja mahdollisen yhtiöittämisen osalta, koska tärkeintä on ollut varmistaa
suurien ja merkittävimpien ICT-palvelujen suunnittelu ja osaltaan maakunnan toimintojen ja
palveluiden jatkuminen 1.1.2020 alkaen. Mahdollisen yhtiömuotoisen organisaation muiden
asiakkaiden palvelutuotanto voisi alkaa todennäköisesti vasta vuonna 2021.
Tilannearviossa on todettu, etteivät tämän hetken resurssit mahdollista merkittävää ICTtukipalvelujen suunnittelua muiden tukipalvelujen suunnittelun osana siten, ettei ICTsuunnittelu muilta osin vaarannu. Lisäresursseja ei ole riittävästi saatavilla edes ostopalveluina. Tästä syystä koko ICT-suunnittelussa on keskitytty pääosin maakunnan omaan toimintaan, eikä mm. kuntien tulevaisuuden toimintaa ole ollut mahdollista ottaa erikseen mukaan. Nähtävissä ei ole, että tilanteeseen olisi tulossa olennaista muutosta.
Vimana Oy:n osalta on lisäksi huomioitava, ettei tällä hetkellä ole selvillä sen tarkkaa palvelutuotantoa. Asetusta Vimanan toiminnasta ollaan parhaillaan valmistelemassa, ja on todennäköistä, että se tulee tuottamaan kansallisesti peruspalveluja ns. yleisissä ICTpalveluissa. Käytännössä nämä palvelut ovat merkittäviä ICT-alan tukipalveluja. Hetli Oy:tä
koskevan lausunnon mahdollinen merkitys Vimana Oy:n toimintaan ei ole vielä selvillä.
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Muut tukipalvelut
Muiden tukipalveluiden osalta (hankinnat ja logistiikka, ruokapalvelut, puhtaus- ja laitospalvelut) jatkoselvitystyötä tehdään parhaillaan. Maakunnan ja sen kuntien ja kaupunkien tiiviillä yhteistyöllä olisi todennäköisesti saavutettavissa merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia
etuja.
Hankintojen osalta julkisen sektorin organisaatioiden on jatkossakin mahdollista tehdä yhteistyötä, mutta yhteistyön muotoa on Etelä-Pohjanmaalla tarkistettava, sillä maakunnan muille
tehtävän työn tulee olla vähintään kustannusneutraalia. Tavaralogistiikan osalta maakunta
ei sellaisenaan voi myydä kunnille logistiikan palveluita, koska kyseessä on kaupallinen toiminta ja mm. kuljetusten suhteen on olemassa markkinaehtoista toimintaa. Lisäksi tavaran
kuljettaminen ajoneuvolla korvausta vastaan edellyttää pääsääntöisesti tavaraliikennelupaa.
Ruokapalvelujen osalta yhteisiä toimintoja ei ole tehdyn selvityksen mukaan kovin paljoa ja
toimipistetasolla eriyttäminen tai yhteistyö on pääosin mahdollista. Henkilöstön käytön osalta
vaaditaan kuitenkin jatkoselvityksiä.
Myös puhtaus- ja laitospalvelujen yhteisiä toimintoja on tehdyn selvityksen mukaan melko
vähän, ja toimipistetasolla eriyttäminen tai yhteistyö on mahdollista. Henkilöstön käytön osalta vaaditaan kuitenkin jatkoselvityksiä.
ETENEMISTAVAT
Yhtiöittäminen
Yhtiöittäminen on perusteltua, jos yrityksellä on riittävän monta asiakasta, jotta mm. kiinteät
ja kehittämisen kustannukset saadaan jaettua eri asiakkaiden kesken. Yhden asiakkaan tilanteessa yhtiöittäminen ei ole kannattavaa ilman selkeä suunnitelmaa useamman asiakkaan hankinnasta ja riittävää varmuutta asiakkaiden saamisesta. Etelä-Pohjanmaan maakunnan ja valmistelun näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että alueen kuntien tulee sitoutua
olemaan riittävän suurella osuudella mukana tukipalveluissa, jotta toiminnan voidaan ennakoida olevan kannattavaa. On huomioitava, että Seinäjoki (2/2017) ja Lapua (2/2018) ovat
tehneet päätöksen, etteivät ole mukana selvittämässä maakunnallista tukipalveluyhtiötä.
Tämä tarkoittaa, että alle 2/3 Etelä-Pohjanmaan asukasluvusta olisi enintään mukana.
Osittain vähäisten resurssien vuoksi suunnittelua tukipalveluiden osalta ei ole saatu vietyä sille
tasolle, että mm. tarkkaa liiketoimintasuunnittelua ja palveluiden hinnoittelua olisi kyetty toteuttamaan. Nykyisillä maakuntavalmistelun resursseilla tämä ei ole mahdollista, vaan edellyttää myös mukaan lähteviltä organisaatioilta sekä henkilöresurssien kohdentamista että taloudellista panostusta. Yritystä perustettaessa nämä on kuitenkin tehtävä, ja mukaan lähtevien organisaatioiden on osaltaan sitouduttava olemaan mukana vähintään kehittämisessä
riittävän pitkälle.
ICT-palveluiden osalta kunnilla on paljon sellaisia toimintoja, joita maakunnalla ei tule olemaan. Esimerkiksi koulutukselle, maankäytölle ja varhaiskasvatukselle tulee suunnitella omat
prosessinsa. Näiden suunnitteluun vaaditaan resurssia, ja lisäksi on huomioitava, että kuntaasiakkaat tulevat kattamaan ko. prosessien palvelutuotannon kustannukset.
Edelleen on huomioitava, että alueella toimii kaksi ICT- ja TAHE-palveluita tuottavaa yhtiötä.
Näiden yhtiöiden suhde mahdolliseen perustettavaan yhtiöön on arvioitava erikseen, mutta
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yksi todennäköinen mahdollisuus on toimintojen sulauttaminen perustettavaan organisaatioon.
Lisäksi muiden tukipalveluiden osalta on huomioitava, että alueellinen hajautuneisuus pienellä asiakasmäärällä heikentää olennaisesti toiminnan tehokkuutta.
Oma toiminta
Jos kunnat eivät ole valmiita sitoutumaan yhteiseen kehittämiseen yhdessä maakunnan
kanssa, on maakunnan suunnittelun ja toiminnan turvaamiseksi keskitettävä suunnitteluresurssit omaan toimintaan osana konsernipalveluja. Tällöin yhtiöittämiselle ei myöskään ole
kaikilta osin välitöntä tarvetta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan mikään
tukipalvelu, pl. ICT-tukipalvelut johtuen Vimana Oy:n tilanteesta, ei sellaisenaan edellytä yhtiöittämistä, vaan tämä päätös jää maakunnan omaan harkintaan. On kuitenkin huomioitava, että tarvelähtöisesti yhtiöittäminen tai jonkin olemassa olevan, tukipalveluja tuottavan
yhtiön omistajaksi siirtyminen voi myöhemmin olla tarkoituksenmukainen ratkaisu. Nämä
vaihtoehdot on pidettävä mahdollisina oman toiminnan vaihtoehdossa.
VAIHTOEHDOT
Käytännössä edellä esitetyt perusteet mahdollistavat kolme eri vaihtoehtoa:
A: Jos ICT-tukipalvelut on pakko yhtiöittää, maakunta (ja mahdollisesti kunnat) perustaa
yhtiön, joka tuottaa vähintään ICT-tukipalveluja.
B: Jos ICT-palveluita ei ole pakko yhtiöittää, maakunta järjestää tukipalvelut maakunnan omana toimintana. Mahdollisuus yhtiöittämiseen pidemmällä aikavälillä on mahdollinen.
C: Maakunta perustaa yhdessä kuntien kanssa yhteisen tukipalveluyhtiön, jolla on riittävästi asiakkaita.
AIKATAULU
Maakunta aloittaa toimintansa 1.1.2020. Resurssit tulee kohdentaa viimeistään maaliskuussa
2018 yhden valitun päätöksen toimenpanoon (suunnittelu ja toteutus), jotta kaikki tukipalvelut saadaan valmiiksi ja tukemaan muuta valmistelua. Tämän vuoksi ratkaisu on tehtävä lähiviikkojen aikana. Kaikkia mahdollisia muutostekijöitä ei ole tässä vaiheessa mahdollista
analysoida kattavasti, vaan päätöksentekoon liittyy epävarmuutta, joka on tässä vaiheessa
riskeinä hyväksyttävä.
Toiminnan etenemisen kannalta päätöksiä on kyettävä tekemään maaliskuun 2018 loppuun
mennessä, jotta työtahdiltaan nopeutuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan vähentää epävarmuustekijöitä.
Jos tukipalvelut päätetään tuottaa nyt maakunnan omana toimintana, mutta pidemmällä
aikavälillä yhtiömuotoinen toiminta havaittaisiin tarkoituksenmukaisemmaksi, ei mahdollinen
yhtiöittäminen nykyisin perustein ole kannattavaa välittömästi maakunnan toiminnan aloittamisen jälkeen.
Asiaa käsitellään SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumissa 16.2. ja VATEssa uudelleen 20.2. Näiden
käsittelyjen perusteella tarkennetaan etenemisen vaihtoehtoja ja toteutusta.
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Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään tukipalveluiden valmistelutilanne tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin vastuuvalmistelija Mikko Tanhuamäen esittely aiheesta (liite 2).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä tukipalveluiden valmistelutilanteen tiedoksi.
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Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, pykäläehdotukset 22.1.2018
Valinnanvapauslainsäädännön esitysluonnoksen lausuntoaika päättyi 15.12.2017, ja lausuntoja annettiin määräajassa 703. Muutoksia on sen jälkeen tehty kohtiin, joihin on lausuntokierroksella ja asiantuntijakuulemisissa kiinnitetty erityisesti huomiota. Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle. Valinnanvapauslain luonnokseen on tehty muutokset, joista hallitus sopi ennen joulua:
•
•

asiakassetelin käyttö erikoissairaanhoidossa
tulevien sote-keskusten palveluvalikoima

Lisäksi lakiluonnoksessa on lausuntokierroksen perusteella täsmennetty:
•
•
•

asiakassuunnitelman roolia
Kelan tiedonsaantivaltuuksia
tuottajien korvausperusteita (tarkemmat määrittelyt ja sopimusmallit on tarkoitus lähettää lausunnolle maaliskuussa)

Lausuntojen yhteenvetokuvaajat on luettavissa
http://alueuudistus.fi/documents/1271139/3949516/VVlausuntojen+kuvaajat+20+12+2017.pdf/fc8dd612-3e68-4e2d-8c83-9f0c4aba0c81
Lausunnoissa nousi esiin erityisenä huolena asiakassetelin velvoittavuus erikoissairaanhoidossa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja
sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin sisältyy (18 §).
” 7) sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettu laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön
antama sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus”.
Jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen
alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta.
Maakuntien päätöksenteossa on otettava huomioon maakunnan tai sen tietyn alueen asukkaiden palvelutarve ja palveluketjujen toimivuus sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus maakunnassa.
Hallitus on sopinut, 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 annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Koko sote- ja
maakuntauudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden
2018 loppuun mennessä.
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Valmistelujohtajan ehdotus:
Merkitään valinnanvapauslainsäädäntöä koskevat muutokset tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esittely aiheesta (liite 3).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä valinnanvapauslainsäädäntöä koskevat muutokset
tiedoksi.
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Valtionavustuksen hakeminen valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi Etelä-Pohjanmaalla
Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Eduskunta
käsittelee maakunta- ja sote-uudistuksen lakeja keväällä 2018, ja sen on tarkoitus hyväksyä
lait touko-kesäkuussa 2018. Valinnanvapauspilotit toteutetaan tämän jälkeen laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018 alkaen.
Pilotteihin on varattu valtion talousarviossa 100 miljoonaa euroa. Pilottien tarkoituksena on
tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä: sote-keskuksia, suunhoidon yksiköitä,
asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Sotekeskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen
yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaalla on oltava tärkeä rooli palvelujensa suunnittelussa. Konkreettisesti pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna 2018.
Valinnanvapauspilottien valtionavustushaku on käynnissä 15.3.2018 asti. Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan käynnissä olevaan
hakuun sopiviksi mainittuun määräaikaan mennessä. Päätökset pilottien rahoituksesta tehdään huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. Pilotit siirtyvät maakunnan hallinnoitavaksi vuoden 2020 alusta lähtien. Pilottien pitää kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus
voi olla pienempi. Valinnanvapauspilottien hakuilmoitus on julkaistu alueuudistus.fi -sivustolla.
Sote-tiimi (22.1.2018) ja vastuuvalmistelijoiden kokous (29.1.2018) ovat käsitelleet valinnanvapauspilottiin hakeutumista. Maakunnallisten asiakassetelipalveluiden ja -järjestelmän sekä henkilökohtaisen budjetin pilotoimiseksi Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle esitetään päätöksen tekemistä valtionavustuksen hakemisesta 15.3.2018 mennessä. Tällöin pilotointi kattaisi koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan. Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä
omarahoitusosuutta.
Asiakassetelipilottiin sisältyvät valinnanvapauslain 24 §:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut
määritellään myöhemmin. Pilotin asiakasryhmänä ovat ikäihmiset ja vammaiset henkilöt.
Valtionavustusta voidaan käyttää pilottien hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja pilotista johtuviin
palvelujen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
VATE päätti 6.2.2018 esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että se tekee päätöksen valtionavustuksen hakemisesta valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi asiakassetelipalveluiden ja -järjestelmän sekä henkilökohtaisen budjetin osalta ja että Etelä-Pohjanmaan liitto toimii valinnanvapauspilotin teknisenä hallinnoijana, mikäli rahoituspäätös on myönteinen.
Valinnanvapauspilottiin osallistumiseen liittyviä suunnitelmia tullaan esittelemään myös SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumille 16.2.
Valmistelujohtajan ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää osaltaan esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle,
että se tekee päätöksen valtionavustuksen hakemisesta valinnanvapauspilottien toteutta-
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miseksi asiakassetelipalveluiden ja -järjestelmän sekä henkilökohtaisen budjetin osalta ja että
Etelä-Pohjanmaan liitto toimii valinnanvapauspilotin teknisenä hallinnoijana, mikäli rahoituspäätös on myönteinen.
Päätös:
Kuultiin vastuuvalmistelija Minna Laitilan esittely aiheesta.
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
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Kokousaikataulu
Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) ja SOTEMAKU-johtoryhmän kokouskalenteriehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin
VATE
Helmikuu

ti 6.2.2018 klo 9
ti 20.2.2018 klo 9

SOTE-maku jory
pe 16.2.2018 klo 9

Maaliskuu

ti 6.3.2018 klo 9

pe 16.3.2018 klo 9
kokous ja iltakoulu

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:
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä kokouskalenterin tiedoksi.

16 §
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