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Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 3 / 2018
• Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö
loppusuoralla
• Työterveyshuollon selvitys valmistuu maaliskuun aikana
• Maakunta(konserni)strategian viimeinen työpaja 13.3.
• Simulointineuvottelut ministeriöiden kanssa pidetty
muiden paitsi VM:n JTS-neuvotteluiden osalta (22.3.)
– jatkossa ministeriöiden substanssikeskustelut pidetään syysmarraskuulla ja JTS-neuvottelut seuraavan vuoden helmikuulla

• Vaikuttamistoimielimien valmistelutyö jatkunut
–
–
–
–

nuorisovaltuuston rakenne valmis
vanhusneuvoston info 20.2. + jatkokokous 5.4.
vammaisneuvoston info 7.3. + jatkokokous 16.4.
esitys perustamisesta maakuntahallitukseen 23.4.
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Yksinkertaistettu sote-maailma

Asiakkaan varoin
tuotetut palvelut

Muut yksityiset
sote-toimijat

Sote-järjestäjä

Tuottaa
konsernipalveluja
+ ohjaa
toimintaa

Ostopalvelutuottajat
Hankkii

Sote-liikelaitos
Hallintopäätös
Hyväksyy, ohjaa ja valvoo

Asiakasseteli
(luku 5)
tuottajat

Ostaa

Henkilökohtainen
budjetti (luku 6)
tuottajat
Ostaa

Ostopalvelutuottajat
15.1.2018

Ostaa

Maakunnan
sote-keskus/
suunhoidon yksikkö

Liikkuva
sote-ryhmä
§37

SOTE-keskukset/
suunhoidon yksiköt

(suoran valinnan palvelun tuottaja luku 3)

• Yksityiset toimijat
• Järjestö- yms. toimijat

Julkisin varoin tuotettua palvelua
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Järjestämisvastuun ja tuotannon aikatauluja
Jos ei valitse,
asuinmaakunnan
liikelaitos 1/2020

Maakuntavaalit

Liikelaitoksen
valinta
10/2019
(96 §)

Jos ei valinnut
1/2023, liikelaitos
osoittaa
parhaiten
saavutettavissa
olevan sotekeskuksen

Jos ei valinnut
1/2021,
maakunnan
liikelaitoksen
sote-keskus

Asiakkaan
listautuminen
suunhoidon
yksikköön
10/2021

Asiakkaan
listautuminen
sote-keskukseen
10/2020

• Maakuntavaalit

Jos ei valinnut
suunhoidon
yksikköä 1/2024,
lähin yksikkö

10/18

2018

2019

2020

2021

2022

2023-24

6-7/18
Lait
voimaan

Sote-keskus
toimijan ilmoitus
maakunnalle
5/2020

Sote-keskus
aloittaa
1.1.2021

Suunhoidon
yksikön ilmoitus
maakunnalle
5/2021

Suunhoidon
yksikkö aloittaa
2022-2023

Liikelaitoksen antama asiakasseteli vaiheistetusti 7/2020 - 2022
Henkilökohtainen budjetti viimeistään 7/2020
MAAKUNTAVATE
VALTUUSTOT
15.1.2018

Uudistus tehtäväsiirtoineen voimaan

Valinnanvapaus
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Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 3 / 2018
• Uuden maakunnan tukipalvelut järjestetään
maakuntakonsernin omana toimintana

– säilytetään kuitenkin mahdollisuudet myöhempään yhteistyöhön
kuntien kanssa
– tämänhetkisen käsityksen mukaan mahdollinen kuntien mukaan
ottaminen voisi tapahtua aikaisintaan vuonna 2023

• Valinnanvapauspilotteja haetaan maakunnallisten
asiakassetelipalveluiden ja HEBU:n kokeiluihin
• Vastuuvalmistelutyöt jatkuvat suunnilleen nykyisellä
kokoonpanolla 31.7. asti; lakien voimaantultua VATE
tullee tarkastelemaan tilannetta ja tarpeita uudelleen
• SOTEMAKU-johtoryhmän ”iltakoulun” (pe 16.3.) aiheina:
– riskienhallinta (valmisteluaika ja uusi maakunta)
– maakunta(konserni)strategian valmistelutilanne
– maakuntakonsernin poliittinen johtamismalli
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Muuta
• Tilakeskuksen maakuntakiertue Etelä-Pohjanmaalla
tiistaina 20.03.2018 klo 8.00–10.00
– tietoa yhtiön valmistelusta, toimintatavoista, valmistelun
aikataulusta jne.

• Maakunta- ja sote-uudistuksen infotilaisuus ti 3.4. klo
18.30
– Seinäjoen kaup.kirjaston lukuportaikko
– striimataan nettiin
– tavoitteena kansantajuinen esittely uudistuksesta

• Ministeriöiden maakuntakierros => Etelä-Pohjanmaalla
tiistaina 24.4. klo 10-16
– aamupäivällä kysely- / keskustelutunti + iltapäivällä työpajat
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Määräaikoja 2018
•Maakunnat perustetaan voimaanpanolailla kesäkuussa 2018.
•Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin VATE on asetettava kuukauden
kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta.
•Esivalmisteluun myönnetyn rahoituksen käyttöä ja kohdentamista koskeva
lopullinen valtionavustusselvitys tulee toimittaa valtiovarainministeriöön
31.8.2018 mennessä.

2018

•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.
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Määräaikoja 2019
•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.
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Määräaikoja 2020
• 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.
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Mitä seuraavaksi?
• Lakipaketit saatu nyt eduskunnan käsittelyyn
• Päätökset kesään 2018 mennessä => väliaikaishallinto
VATE toimivaltaiseksi
– VATE voi tehdä sopimuksia uuden maakunnan puolesta yms.
– määräaikaisia virka- tai työsopimussuhteita 31.12.2019 asti
– maakuntaa sitovia sopimuksia 31.12.2020 asti

• Maakuntavaalit 28.10.2018
• Suorilla vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa
toimintansa 1.1.2019
• Uudistus tulee voimaan 1.1.2020
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Kiitos!
www.uusiep.fi

