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Kokouksen avaus
Valmistelujohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Todetaan edellisen kokouksen 23.1.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse,
hyväksytyksi.
Päätös:
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Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja sote-uudistukseen
Valtakunnallisessa valmistelussa ei ole tehty merkittäviä uusia linjauksia tai muutoksia VATEn
23.1.2018 pitämän kokouksen jälkeen. Maakuntien kanssa käytävät simulointikeskustelut
ovat käynnistyneet: 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.
Maakunnallista valmistelua on jatkettu aiemmin päätettyjen linjausten mukaisesti. Aluekehittämistä, elinkeinoja ja työllisyyttä tarkasteleva AET-seminaari pidettiin 24.1. Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmällä (HJTVR) oli kokous 25.1. Maakuntastrategian kolmas työpaja järjestettiin 26.1. Pohjalaismaakuntien sotemaku-valmistelijoiden yhteiskokous oli Kokkolassa 30.1.
Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti maakuntahallitukselle, maakuntavaltuustolle, maakunnan yhteistyöryhmälle sekä SOTEMAKU-johtoryhmälle yhteisen perehdytysseminaarin 1.-2.2.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös:
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Valmistelurahoitus 2018
Valtiovarainministeriö myönsi maakuntien liitoille vuonna 2017 maakuntien yleiseen esivalmisteluun eri päätöksillä yhteensä runsaat 21 miljoonaa euroa. Tästä summasta EteläPohjanmaan osuus oli 740 793 euroa. Lisäksi on saatu erillistä rahoitusta ICT-valmisteluun. Yleiseen esivalmisteluun myönnetty avustuksen määrä on korkeintaan 90 % esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.
Maakuntien liitot voivat käyttää vuonna 2017 myönnettyä esivalmisteluavustusta myös
vuonna 2018 esivalmisteluvaiheen päättymiseen saakka. Tässä vaiheessa on arvioitu, että
esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018. Etelä-Pohjanmaalla valmistelurahaa kului vuonna 2017
omavastuuosuuden vähentämisen jälkeen noin 665 200 euroa, jolloin tänä vuonna käytettäväksi siirtyy noin 75 600 euroa.
Valtion vuoden 2018 talousarviossa on osoitettu 40 miljoonan euron määräraha maakuntien
yleisen esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmistelutoimielinten sekä maakuntavaltuustojen toimikauden rahoittamiseen.
Maakuntien yleiseen esivalmisteluun vuonna 2018 myönnetään avustusta hakemusten perusteella yhteensä enintään 13 miljoonaa euroa. Kullekin maakunnalle myönnettävän 150
000 euron avustuksen perusosan lisäksi myönnetään avustusta hakijamaakuntien asukasmäärän suhteessa. Tämän laskelman perusteella Etelä-Pohjanmaalle pitäisi tulla rahoitusta
tämän vuoden esivalmisteluun noin 520 000 euroa. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan
90 % jäljellä olevan esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.
Avustusta koskeva hakemus toimitettiin valtiovarainministeriölle ohjeiden mukaisesti 31.1.
Saman hakemuksen yhteydessä maakuntien liittoja pyydettiin arvioimaan kustannukset ja
rahoitustarve perusteluineen myös väliaikaishallinnon (1.6.–31.12.2018) osalta sekä toimittamaan ministeriölle vuoden 2017 esivalmisteluun myönnetyn rahoituksen käyttöä ja kohdentamista koskeva väliraportti. Esivalmisteluun myönnetyn rahoituksen käyttöä ja kohdentamista koskeva lopullinen valtionavustusselvitys tulee toimittaa ministeriöön 31.8.2018 mennessä.
Väliaikaisille valmistelutoimielimille säädettyjen tehtävien kustannuksiin myönnetään rahoitus erikseen sen jälkeen, kun maakuntien perustamista koskeva lainsäädäntö on hyväksytty
ja lain mukaiset maakuntien väliaikaiset toimielimet on perustettu. Avustus myönnetään hakemuksetta maakunnalle julkisoikeudellisena yhteisönä. Väliaikaisten valmistelutoimielinten
rahoitus myönnetään samoin jakoperustein kuin vuoden 2018 esivalmisteluavustus, eikä sen
myöntäminen laissa säädettyihin tehtäviin edellytä omarahoitusosuutta. Väliaikaishallinnon
rahoitusta Etelä-Pohjanmaalle arvioidaan tulevan noin 970 000 euroa.
Tämänhetkisen arvion mukaan esivalmisteluun käytettävissä oleva rahoitus riittää EteläPohjanmaalla viemään valmistelua eteenpäin suunnitelmien mukaan. Väliaikaishallinnon
osalta rahoitus on vaarassa jäädä niukaksi varsinkin, jos valmistelukoneistoa merkittävästi
laajennetaan. Tätä pystytään kuitenkin arvioimaan paremmin vasta loppukeväällä tai alkukesällä.
Valmistelujohtaja kertoo valmistelurahoituksen tilanteesta tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
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VATE päättää merkitä vuoden 2018 valmistelurahoitusta koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
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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:
VATE päättää merkitä valinnanvapauslainsäädäntöä koskevat muutokset tiedoksi.
Päätös:
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Taloushallinnon ICT-järjestelmät
Strategiset tukipalvelut työryhmä on käsitellyt 10.4.2017 alkaen taloushallinnon järjestelmäratkaisuja tekemättä siitä ratkaisua. TAHE-ratkaisuista henkilöstöhallinnon järjestelmävalinnat
on tehty. Jotta maakuntavalmistelussa turvataan maakunnan valmistelu ja maakunnan
aloittaminen 1.1.2020, on talousjärjestelmävalinnat tehtävä. Konsernipalvelujen ja tukipalvelujen yhtiöittämistä tulee edelleen selvittää ja tehdä siitä osuudesta erilliset päätökset myöhemmin. Taloushallinnon järjestelmien valitseminen ei rajaa maakunnan vaihtoehtoisia ratkaisuja, koska TAHE-palvelut tullaan suunnittelemaan maakuntakonsernia varten palvelukeskusmallilla.
ICT-vastuuvalmistelija Ari Pätsiltä ja järjestelmätoimittajilta saadun tiedon mukaan talousjärjestelmien valinta on tehtävä helmikuulla 2018 ja käyttöönottoprojektin tulee alkaa maaliskuussa 2018, jotta toimittajaresurssit saadaan varattua ja projektit valmiiksi tiedossa olevissa
aikaraameissa. Etelä-Pohjanmaan maakuntavalmistelu tarvitsee talousarviotyökalun ja muut
taloushallinnon järjestelmät jo tämän vuoden aikana. Mikäli päätöksenteko viivästyy, on
vaarana, ettei maakuntavalmistelussa voida tehdä itsenäistä järjestelmävalintaa, vaan joudumme tekemään ulkoistuspäätöksen saadaksemme kokonaistaloudellisesti perustelemattoman järjestelmän. Aikaisemmin valitut palvelukeskusneuvottelutahot ovat hyväksyneet esityksessä olevat taloushallinnon järjestelmät. Haasteita asettaa tällä hetkellä taloushallinnon
vastuuvalmistelijan puuttuminen.
Taloushallinnon tietojärjestelmästä on tehty analyysit keväällä 2017, eikä tilanne ole siitä
olennaisesti muuttunut. Keväällä 2017 vaihtoehtoja oli kolme, joista kolmas esitys koski järjestelmävalintaa:
1.

Taloustyöryhmä esittää, että Taitoa oy:n kanssa käynnistettäisiin neuvottelut asian
eteenpäin viemiseksi.
Perusteluna tälle on mm. että heillä on tarjota valmis kokonaisratkaisu, joka pitää sisällään alueella yleisesti käytössä olevia ohjelmistoja, joiden elinkaari on turvattu. Järjestelmät ovat ajasta ja paikasta riippumattomia ja niiden käyttöliittymät ovat joustavia.
Yhtiöllä on toimintamallit valtion raportointivaatimusten täyttämiseen.

Tämä vaihtoehto ei ole enää perusteltu eikä nyt tarkastelun kohteena, koska Taitoa Oy ei
valikoitunut neuvottelukumppaniksi ulkoistusneuvotteluissa.
2.

Seinäjoen kaupunginhallituksen iltakoulussa käydyn keskustelun kaupungin osallistumisesta omistajana Etelä-Pohjanmaan Tukipalvelu OY:öön.

Seinäjoen kaupunki on sittemmin tehnyt päätöksen, ettei tule maakunnan mahdollisesti perustettavan Tukipalvelu Oy:n toimintaan osakkaana. Tämä vaihtoehto ei siten myöskään ole
relevantti.
3.

Intime-perhe SaaS-palveluna Aditrolta

Aditron tarjoama järjestelmä on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto maakunnan taloushallinnon järjestelmistä. Lisäksi se on järjestelmien vaihtoehdoista riskittömin, koska nykyinen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sopimus päivitetään SaaS-ympäristöön ja vastaamaan
maakunnan käyttäjämäärää ja koska Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sopimus sisältää talous-
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hallinnon ohjelmiston laajentamisen maakunnan talousratkaisuksi. Riskienhallinnan kannalta
on syytä tehdä päätös suorahankintapäätöksenä. Taloushallinnon järjestelmäratkaisu on
tehtävä riittävän nopeasti, jotta kokonaisuudessa päästään eteenpäin. Tarkoituksenmukaista on nojautua ICT-ryhmän keväällä 2017 tekemään analyysiin kokonaistaloudellisuudesta.
Maakunnan taloushallinnon järjestelmien tulee integroitua maakunnan integraatioalustaan
ja data-altaaseen, minkä vuoksi on syytä valita taloushallinnon järjestelmät kokonaisuutena
seuraavasti.
Ratkaisukokonaisuus sisältää:
• Intime talousohjaus: kirjanpito, sisäinen laskenta, laskutus, myynti- ja ostoreskontra
• Intime web -toiminnallisuudet: web-laskutus, web-raportointi, taloudensuunnittelu
• Workflow -ostolaskujen kierrätys
• Aditron integraatiopalvelu (Aditro Integration Service, AIS)
• Käyttöomaisuuskirjanpito
• CPM-konserni sekä
• Dedikoitu SaaS- palveluympäristö ja konsultointia
Tarkoituksena on, että Aditro Public Oy siirtää Kuntayhtymä Kaksineuvoisen käytössä olevan
taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuden Aditron SaaS-palveluun ja tuottaa siirtoprojektin
jälkeen taloushallinnon järjestelmäpalvelut SaaS-palveluna. Projektissa on tarkoituksena
hyödyntää data-allasratkaisuja, oppivaa koneälyä ja robotiikkaa, jotta palveluille saavutetaan riittävä nykyaikaisuus, toiminnallisuus ja taloudellisuus. Lisäksi jos talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ovat samalta toimittajalta, voidaan tätä uutta tekniikkaa ja toimintatapoja hyödyntää kattavasti.
Maksuliikenne-, kassan ja rahoituksen hallinta ja niiden valinnat hankitaan Baswarelta.
Hankinnan aiheuttamat kustannukset ovat vuonna 2018 noin 25 209 euroa, vuonna 2019
noin 177 964 euroa ja vuonna 2020 – 2021 (uudessa maakunnassa) noin 382 392 euroa eli
hankinnan arvo on 585 565 euroa.
Sopimuksiin otetaan erityinen irtisanomisehto maakuntavalmistelun keskeytymisen varalta.
Muutosjohtaja Johanna Sorvettula esittelee asiaa kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että se valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimpana järjestelmänä Aditro Oyltä taloushallinnon kokonaisratkaisuna seuraavat osiot: Intime talousohjaus, Intime web -toiminnallisuudet, Workflow -ostolaskujen kierrätys, Aditron integraatiopalvelu (Aditro Integration Service, AIS), käyttöomaisuuskirjanpito,
CPM-konserni sekä Dedikoitu SaaS-palveluympäristö ja konsultointia. Lisäksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana Basewarelta hankitaan suorahankintana maksuliikenne-, kassan, ja
rahoituksen hallinta.
Perustelut näille hankinnoille ovat seuraavat:
Maakuntauudistuksen laajuus, siirtyvien organisaatioiden määrä ja valmistelulle annettu aika
sekä hankintojen määrä että käytettävissä olevat resurssit huomioiden hankintapäätösten
riskienhallinta toteutetaan erikseen keväällä 2017 esitetyn menetelmän perusteella 1) suu-
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rimman käyttäjän sopimus laajennetaan maakunnan käyttöön, 2) useamman järjestelmän
tilanteessa joko järjestelmää laajimmin tai uusimmalla versiolla käyttävän organisaation sopimukset päivitetään maakunnan käyttöön, 3) laillisuus tai pienimmän riskin periaate ja 4)
tarkoituksenmukaisuus ja käytettävyys. Hankintapäätöksistä ei saada täysin riskittömiä hankintalain näkökulmasta. Esivalmistelun ja valmistelun päätavoitteena on edistää maakunnan
rakentumista ja taata maakunnan toiminnan aloittaminen 1.1.2020 häiriöttä. Hankintasopimuksen tekeminen on välttämätöntä. Riskiä edelleen vähentää se, että maakuntavalmistelussa ja aloittavan maakunnan hankintoja seurataan ja aloitetaan järjestelmäkilpailutus
huomioiden käytössä olevat resurssit ja päätöksentekomahdollisuudet.
Hankinta tehdään suorahankintana hankintalain 40 § 4 momentin perusteella ja samalla
päätetään aloittaa hankintatoimet tulevan maakunnan lukuun.
Päätös:
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Tukipalveluiden toteuttaminen osana Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistusta
TUKIPALVELUIDEN TILANNE
TAHE-palvelut
Talous- ja henkilöstöpalveluiden osalta Deloitten analyysi puolsi laajaa 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 on arvioitava osittain uudelleen.
Neuvottelut palveluntuottajien kanssa on aloitettu, mutta ne ovat vielä hyvin alkuvaiheessa.
Jatkoon vaikuttaa myös olennaisesti taloushallinnon tietojärjestelmästä tehtävä ratkaisu. Jos
maakunnalle päätetään hankkia oma tietojärjestelmä (ks. edellinen pykälä, §28), jatkoneuvottelut voidaan tässä vaiheessa keskeyttää odottamaan kuntien päätöksiä lähtemisestä
mukaan mahdolliseen maakunnalliseen tukipalveluyhtiöön.
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 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 ostopalveluna. 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.
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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.
Muut tukipalvelut
Muiden tukipalveluiden osalta (hankinnat ja logistiikka, ruokapalvelut, puhtaus- ja laitospalvelut) jatkoselvitystyötä tehdään parhaillaan. Näiden tukipalveluiden osalta toimintamallin
valintaan vaaditaan Deloitten arvion mukaan lisäselvityksiä. 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 on pääosin mahdollista. Henkilöstön käytön osalta vaaditaan
kuitenkin jatkoselvityksiä.
Myös puhtaus- ja laitospalvelujen yhteisiä toimintoja on tehdyn selvityksen mukaan melko
vähän ja toimipistetasolla eriyttäminen on mahdollista. Henkilöstön käytön osalta vaaditaan
kuitenkin jatkoselvityksiä.
ETENEMISEN VAIHTOEHDOT
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.
Osittain vähäisten resurssien vuoksi suunnittelua tukipalveluiden osalta ei ole saatu vietyä sille
tasolle, että mm. tarkkaa liiketoimintasuunnittelua ja palveluiden hinnoittelua olisi kyetty toteuttamaan. Yritystä perustettaessa nämä on kuitenkin tehtävä ja mukaan lähtevien organisaatioiden on osaltaan sitouduttava olemaan mukana sekä kehittämisessä että tuotantotoiminnan asiakkuudessa riittävän pitkään. Nykyisillä maakuntavalmistelun resursseilla tämä
ei ole mahdollista, vaan edellyttää myös mukaan lähteviltä organisaatioilta sekä henkilöresurssien kohdentamista että taloudellista panostusta.
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Etelä-Pohjanmaan osalta on huomioitava, ettei Seinäjoen kaupunki ole ilmoituksensa mukaan valmis olemaan yhteisessä tukipalveluorganisaatiossa mukana. Tämä tarkoittaa sitä,
että käytännössä kaikkien muiden Etelä-Pohjanmaan kuntien tulisi olla mukana, jotta eri tukipalveluiden asiakkuuksien määrä on riittävä. Kunta-asiakkaille suunniteltavien prosessien
määrä ei riipu olennaisesti asiakkaiden määrästä, minkä vuoksi ko. palveluiden kustannukset
tulee kyetä jakamaan riittävän monelle asiakkaalle. Erityisesti tämä koskee ICT- ja tahepalveluita.
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
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.
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 riittävän nopeasti. 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 loppuun
mennessä, jotta työtahdiltaan nopeutuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan vähentää epävarmuustekijöitä.
Valmistelujohtajan ehdotus:
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VATE päättää, että
-

-

Päätös:

Etelä-Pohjanmaan kunnille esitetään tiedustelu siitä, ovatko ne valmiita sitoutumaan
yhteisen tukipalveluyhtiön (kattaen kaikki edellä mainitut tukipalvelut) kehittämiseen
ja asiakkuuteen
o

asia esitellään SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumissa 16.2.2018 ja vastaukset kunnilta pyydetään 31.3.2018 mennessä

o

jos riittävän moni kunta ei ole valmis lähtemään yhteistyöhön, keskitytään maakunnan tukipalveluiden jatkosuunnittelussa tässä vaiheessa omiin tukipalveluihin
eikä palveluita tässä vaiheessa yhtiöitetä

mikäli VATE on päättänyt esittää maakuntahallitukselle edellisen pykälän (§28) mukaisesti, että taloushallinnon tietojärjestelmä ja siihen olennaisesti liittyvät muut järjestelmät hankitaan erikseen, keskeytetään neuvottelut KuntaPro Oy:n ja Järvinet Oy &
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n muodostaman yhteenliittymän kanssa.
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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 tiimi (29.1.2018) ovat käsitelleet valinnanvapauspilottiin hakeutumista. Maakunnallisten asiakassetelipalveluiden ja -järjestelmän sekä
henkilökohtaisen budjetin pilotoimiseksi Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle tulisi esittää
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.
Valinnanvapauspilottiin osallistumista tullaan esittelemään sekä SOTEMAKU-johtoryhmälle että SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumille 16.2.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää 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.
Päätös:
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Maakuntahallinnon vastuulle siirtyvien arkistojen järjestäminen ja luettelointi
Tulevalle maakunnalle siirtyy siirtyvien tehtävien myötä myös osa nykyisten organisaatioiden
arkistoissa olevista asiakirja-aineistoista. Lisäksi maakunnalla tulee olemaan käyttötarve nykyisten organisaatioiden haltuun jääviin aineistoihin. Tässä vaiheessa maakuntavalmistelua
on oletuksena, että maakunta tulee olemaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen osalta rekisterinpitäjä (hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta, 76
§). Täten kyseiset tiedot sisältävät arkistot siirtyvät maakunnan alaisuuteen. Hallituksen esityksen mukaisesti rekisterinpitäjyys ja täten arkistojen hallinnointi tulee kattamaan myös päättyneet asiakkuudet.
Lakisääteisten kuntayhtymien arkistojen hallinta ja säilytysvastuu on suunniteltu siirrettävän
kokonaisuudessaan maakunnalle. Vapaaehtoisten kuntayhtymien kohdalla arkistovastuu
riippuu siitä, lopettaako kuntayhtymä toimintansa. Jatkava kuntayhtymä vastaa edelleen
hallinnollisesta aineistostaan, lakkaavan osalta vastuutaho on kotikunta. Sama pätee kuntiin, joilta osa toiminnoista siirtyy maakunnalle. Joka tapauksessa maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta ei ole vielä valtakunnallisesti linjattu, mitkä tiedot, ja tätä myötä arkistot, tulevat siirtymään maakunnan vastuulle. Tarkempaa ohjeistusta on pyydetty mm. Kansallisarkistolta ja Kuntaliitolta. Linjausten tarkentuessa asiasta tiedotetaan tarkemmin. Perusperiaatteet arkistojen päättämiselle ja luetteloinnille pysyvät todennäköisesti kuitenkin ennallaan.
Kuntayhtymiä tullaan lähestymään kirjeellä (liite 1), joka sisältää ohjeistuksen arkistojen päättämiseen ja luettelointiin. Ohjeistus koskee paperi- tai muuten fyysisessä muodossa olevia arkistoaineistoja. Sähköisessä muodossa olevien aineistojen käsittelystä ja siirroista sovitaan ja
ohjeistetaan maakuntavalmistelussa erikseen.
Nykyisiä kuntayhtymiä sekä kuntia pyydetään valmistelemaan arkistojen järjestäminen ja luettelointi riittävälle, hallinnointisiirrot sekä mm. tietopalvelusta sopimisen mahdollistavalle tasolle. Tässä vaiheessa maakuntavalmistelua on oleellista kartoittaa aineistojen tiedot kirjeessä eritellyin tiedoin, sillä mm. aineiston fyysinen sijainti, määrä sekä mahdollinen kunto vaikuttavat suunniteltaviin jatkotoimenpiteisiin. Kartoituksen pohjalta maakuntavalmistelussa laaditaan tarvittaessa sopimukset ja siirtosuunnitelmat.
Organisaatioita pyydetään ilmoittamaan 31.7.2018 mennessä seulonnan ja luetteloinnin
valmistuminen maakuntavalmistelusta vastaavalle taholle eli Etelä-Pohjanmaan liittoon
osoitteella kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi. Arkistonhoidolliset toimenpiteet on hyvä aloittaa
heti keväällä. Lakien tultua voimaan maakuntavalmistelu tulee pyytämään luetteloituja tietoja käyttöönsä.
Esivalmisteluvaiheessa on lisäksi linjattava hallinnollisten ja sote-paperiarkistojen vastuut.
Pääperiaatteen mukaan kotipaikan mukainen kunta vastaa kuntayhtymän arkistosta. Vapaaehtoisten kuntayhtymien osalta esitetään, että jatkavilla kuntayhtymillä säilyy hallinnointivastuu ja tarvittaessa maakunta sopii kuntayhtymän kanssa toimenpiteistä, tietopalveluista
ja siirroista. Lakisääteisten kuntayhtymien arkistot siirtyvät kotipaikan sijaan maakunnan vastuulle, sillä maakuntaan siirtyvät myös arkistoihin liittyvät resurssit. Sote-paperiarkistojen osalta
lakisääteisten kuntayhtymien rekisterinpitäjä on 1.1.2020 alkaen maakunta, ja hallinnointivastuuna maakunta osoittaa aineistoille säilytyspaikan sekä määrittelee vastuut maakunnan
arkistossa. Sellaisten ELY-keskusten paperiarkistojen osalta, jotka sijaitsevat Vaasassa, hallinnointivastuu siirtyy siten, että Pohjanmaan maakunta vastaa aineistosta Etelä-Pohjanmaan
ja Keski-Pohjanmaan lukuun erikseen sovittavalla tavalla.
Muutosjohtaja Johanna Sorvettula esittelee asian kokouksessa.
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Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan kirjeen lähetettäväksi maakuntaan siirtyville organisaatioille sekä em. esityksen rekisterinpitäjyydestä ja hallinnointivastuista erityistilanteissa.
Päätös:
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SOTE-koordinaattorin haku
Etelä-Pohjanmaan liitto haki 28.12.2017 päivätyllä hakemuksella 176 618 euron valtionavustusta Etelä-Pohjanmaan maakunnan sotekoordinaattorin palkkaamista ja toimintamenoja
varten. Sosiaali- ja terveysministeriö on päätöksellään 24.1.2018 myöntänyt valtionavustusta
em. tarkoitukseen yhteensä 142 777 euroa. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi
1.1.2018–31.12.2019 syntyneisiin kustannuksiin. Hakijan on toimitettava viimeistään 28.2.2018
sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyttäväksi tarkennettu toimintasuunnitelma ja kustannusarvio, joissa on otettu huomioon haettua pienempi valtionavustuksen määrä. Valtionavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy toimitetut
tarkennukset.
Etelä-Pohjanmaan liiton hakemuksessa sote-koordinaattorin tehtävä on määritelty seuraavasti:
Sote-koordinaattori on osa Etelä-Pohjanmaan sote-valmistelun kokonaisuutta, ja se sijoittuu
toimivaan sote-tiimiin. Koordinaattorin tehtävänä on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestelmän, palvelujen ja ammatillisen toiminnan integraation valmistelua monialaisessa
maakunnassa ja tulevan maakunnan toimijaverkostossa (mm. kunnat ja järjestöt, yksityiset
palvelun tuottajat). Koordinaattorin tehtäväkokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon taustoitustyöstä ja valmistelusta osana sote-järjestäjän ja liikelaitoksen
toiminnan kokonaisuutta sekä palvelustrategian ja palvelulupauksen sekä HYTE-rakenteiden
ja toimintojen valmistelusta.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen valtionavustuksesta
sotekoordinaattorin palkkaamiseen sekä todeta, että ministeriön hyväksyttäväksi toimitetaan tarkennettu toimintasuunnitelma ja kustannusarvio.
VATE päättää esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että SOTE-koordinaattorin
tehtävä julistetaan haettavaksi.
Päätös:
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Talouden vastuuvalmistelijan hakutilanne
VATE käsitteli talouden vastuuvalmistelijan hakutilannetta viimeksi kokouksessaan 23.1.2018
§16 (em. pykäläteksti tämän pykälän esittelytekstin lopussa). Tuossa kokouksessa päätettiin,
että valmistelujohtaja tekee kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta ehdotuksen jatkotoimenpiteistä ja lähettää sen sähköpostilla VATEn jäsenille hyväksyttäväksi.
VATEn jäsenille lähetettiin 24.1.2018 sähköposti, jossa valmistelujohtaja esitti seuraavan ehdotuksen jatkotoimenpiteiksi:
1) VATE päättää keskeyttää talouden vastuuvalmistelijan haun ja avata uuden kaikille
avoimen haun heti, kun kaikki VATEn jäsenet ovat hyväksyneet tämän ehdotuksen. Hakuaika tehtävään päättyy 5.2.2018 klo 15.00.
Hakuilmoitus tehtävään on seuraava:
Avoin työtehtävä: Taloushallinnon vastuuvalmistelija
Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistukseen haetaan taloushallinnon vastuuvalmistelijaa ajalle
20.2.2018–31.12.2019.
Tehtävänä on valmistella vuoden 2020 alussa perustettavan uuden Etelä-Pohjanmaan maakunnan taloushallintoa ja sen organisointia. Taloushallinnon asiantuntija tukee osaltaan muuta maakuntavalmistelua.
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Valinnassa arvostetaan vahvaa ja monipuolista talous- ja konsernihallinnon kokemusta, laskentatoimen laajaa osaamista
sekä digitalisaation mahdollisuuksien tunnistamista. Hakijalta toivotaan lisäksi monialaisen maakunnan
toimintaympäristön ja asiakassegmenttien hahmottamiskykyä.
Vastuuvalmistelijan tehtäviin kuuluu taloushallinnon organisoinnin lisäksi valmistella sekä sisäisen että ulkoisen laskennan prosessit ja järjestelmäkokonaisuus. Julkishallinnon ja Etelä-Pohjanmaan maakunnallisten organisaatioiden tunteminen katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii hyvät
vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä vahvaa kehittämisotetta.
Tehtävä tulee ottaa vastaan mahdollisimman pian. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa. Valitun
on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävään valitun osalta noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Valmistelujohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 5.2.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai postitse osoitteella Etelä-Pohjanmaan liitto/kirjaamo, PL 109, 60100 SEINÄJOKI. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Lisätietoja:
Asko Peltola, valmistelujohtaja, puh. 0400 590 123, Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistus.

2) VATE päättää esittää maakuntahallitukselle, että mikäli tehtävään sopiva hakija löytyy,
maakuntahallitus tekee työsopimuksen ao. henkilön kanssa esivalmistelun ajaksi. VATEn
saatua juridisen toimivallan se tekee uuden työsopimuksen tehtävään valitun kanssa
työsuhteen jatkumisesta vuoden 2019 loppuun asti. Työsuhde päättyy tätä aiemmin, mi-
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käli maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvä lakipaketti ei saa hyväksyntää eduskunnassa ja uudistuksen valmistelu keskeytyy.
Kaikki VATEn jäsenet ilmoittivat hyväksyvänsä em. päätösehdotuksen.
Vastuuvalmistelijan haku käynnistettiin hyväksynnän jälkeen 25.1.2018. Talouden vastuuvalmistelijan rekrytointi-ilmoitus julkaistiin seuraavasti:
sähköpostitse maakuntauudistuksessa mukana olevien organisaatioiden (ml. kunnat)
kirjaamot, johtajat ja viestintä
www.uusiep.fi ja www.epliitto.fi -sivustoilla
mol.fi-palvelussa
sanomalehti Ilkassa sunnuntaina 28.1.2018
Hakuaika tehtävään päättyy ma 5.2.2018 klo 15.00.
Valmistelujohtaja kertoo vastuuvalmistelijan hakutilanteesta kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää todeta edellä esitetyn sähköpostitse tehdyn päätösehdotuksen hyväksytyksi.
VATE päättää merkitä talouden vastuuvalmistelijan hakutilanteen tiedoksi sekä päättää jatkotoimista vastuuvalmistelijahaun suhteen kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta.
Päätös:
***********************
VATE 23.1.2018 §16
Talouden vastuuvalmistelun tilanne
VATE käsitteli talouden vastuuvalmistelijan valintaa kokouksessaan 9.1.2018 (§7). Nykyisen vastuuvalmistelijan ilmoitettua ennen joulua siirtyvänsä tammikuussa muihin tehtäviin ao. vastuuvalmistelijan tehtävä ilmoitettiin haettavaksi 21.12.2017. Hakuaika tehtävään päättyi 8.1.2018. Hakemuksia tuli kolme,
ja VATE päätti em. kokouksessaan merkitä talouden vastuuvalmistelijan hakutilanteen tiedoksi sekä valita hakijoiden haastattelut tekevään ryhmään VATEn puheenjohtajiston ja valmistelujohtajan.
Valmistelujohtaja kertoo vastuuvalmistelijan hakutilanteesta kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä talouden vastuuvalmistelijan hakutilanteen tiedoksi sekä päättää mahdollisista
tarvittavista jatkotoimista vastuuvalmistelijahaun suhteen kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta.
Päätös:
VATE merkitsi hakutilanteen tiedoksi ja kävi sen jälkeen monipuolisen lähetekeskustelun jatkotoimista.
Keskustelun jälkeen VATE päätti, että valmistelujohtaja tekee mahdollisimman pian ehdotuksen jatkotoimenpiteistä ja lähettää sen sähköpostilla VATEn jäsenille hyväksyttäväksi.
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Kokouskalenteri

Väliaikainen valmistelutoimielin
VATE
Helmikuu

ti 6.2.2018 klo 9

SOTEMAKU-johtoryhmä
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 13.8.2018 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

Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä kokouskalenterin tiedoksi.
Päätös:
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Muut asiat
Virtuaalisesti toteutettava keskustelukierros ja Oma maakunta -maakuntakierros
Maakunta- ja sote-uudistuksen muutostuki järjestää Virtuaalisesti toteutettavan keskustelukierroksen ja Oma maakunta -maakuntakierroksen tämän talven ja kevään aikana.
Virtuaalisen keskustelukierroksen tavoitteena on saada aikaan yhteinen tilannekuva maakunnan valmistelutilanteesta tulevaa maakuntakierrosta varten. Oma maakunta -kierroksen
tavoitteena on tukea maakuntia mahdollisimman konkreettisesti maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanon valmistelussa kunkin maakunnan tarpeista lähtien.
Tilaisuudet liittyvät toisiinsa, ja niiden kohderyhmää ovat uudistuksen toimeenpanon valmistelussa maakunnassa aktiivisesti mukana olevat virkamiehet, luottamushenkilöt ja sidosryhmät.
Aikataulu:
Virtuaalisesti toteutettava keskustelukierros: ma 19.2.2018 Etelä-Pohjanmaa, klo 12–13
Oma maakunta: ti 24.4.2018 Etelä-Pohjanmaa / Seinäjoki, klo 10–15.30
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