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Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 3 / 2018
• Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö
loppusuoralla => seminaari ti 27.3. klo 12
• Työterveyshuollon selvitys jatkuu vielä 2-3 viikkoa
• 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 konsepti valmis
vanhusneuvoston info 20.2. + jatkokokous 5.4.
vammaisneuvoston info 7.3. + jatkokokous 16.4.
esitys perustamisesta maakuntahallitukseen 23.4.
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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.

• Ministeriöiden maakuntakierros => Etelä-Pohjanmaalla
tiistaina 24.4. klo 10-16
– mukaan toivotaan laajaa joukkoa valmisteluun osallistuneita
tahoja
– aamupäivällä kysely- / keskustelutunti + iltapäivällä työpajat

*****
• VM:n JTS-simulointineuvottelut (Maakuntalain 13§)
torstaina 22.3. klo 12.30-14 => osallistujia VATEsta?
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SOTEMAKU-valmistelun resursointi alkuvuonna 2018
• päätökset VATEssa 9.1. ja maakuntahallituksessa 15.1.
• talouden vastuuvalmistelija Ilpo Koivisto aloittaa 7.3.
• lisäapua hankittu sovitusti assistenttipalveluihin (Silja Wartio;
toistaiseksi 4pv/vko) sekä tiloja ja kiinteistöjä koskevaan
selvitystyöhön (3 * 1 pv/vko) EPSHP:stä:

– Jari Hakala (20% 1.3. alkaen): maakunnan käyttöön tulevien tilojen
kartoitus ja vuokrasopimuksien valmistelu yms. yhteistyössä Maakuntien
Tilakeskus Oy:n kanssa
– Hannu Mänty (20% 1.4. alkaen): lääkintälaitteiden kartoitus
– Risto Loppi ja Hannu Eerikäinen (yhteensä 20% 1.4. alkaen):
sähkökäyttöisten ja mekaanisten sairaalalaitteiden kartoitus

• harjoittelijoita tulossa juridiikkaan, ehkä muuhunkin
• vastuuvalmistelutyö jatkuu tällä kokoonpanolla 31.7. asti;
lakien voimaantultua VATE tullee tarkastelemaan tilannetta
ja tarpeita uudelleen
15.1.2018
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Vastuuvalmistelun resursointi 31.7.2018 saakka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aaltonen Jari; kasvupalvelut (60%)
Jokiranta Harri; muutosjohtaja (100%; kuntien rahoittama sote-projekti)
Kaihlamäki Miska; asiantuntija-assistentti (100%; kuntien rahoittama sote-projekti)
Koivisto Ilpo; taloushallinto (100%) (7.3.2018 alkaen)
Laitila Minna; SOTE-tuotanto (palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti) (100%)
Leikkola Päivi; SOTE-tuotanto (liikelaitos, alihankinnat, asiakassetelit) (100%)
Metsänranta Kaija; henkilöstöhallinto (100%)
Peltola Asko; valmistelujohtaja (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%)
Saukko Päivi; sote-asiantuntija (100%; kuntien rahoittama sote-projekti)
Seppelvirta Heli; muutosjohtaja (80%)
Sorvettula Johanna; muutosjohtaja (100%)
Tanhuamäki Mikko; tukipalvelut (50%; 1.5. jälkeen 100%)
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Lisäresursointiesitys
• ELY-keskuksen strategiapäällikön rekrytointi 50%
työpanoksella tietokokonaisuustyön asiantuntijaksi
ajalle 1.4 - 31.7.2018
– tiedolla johtamisen ja ennakointitoiminnan kehittäminen /
kokoon juokseminen uuden maakunnan näkökulmasta
– eri suunnittelu- ja neuvotteluprosesseihin sekä
järjestämisrooliin liittyvien indikaattoreiden mallintaminen

*****
• hallintosihteerin osalta seurannassa, muutetaanko
työsuhde 100%:iin (nyt 80%)
• muita jossain vaiheessa eteen tulevia tarpeita:
– talouden projektipäällikkö?
– varautumisen suunnittelu?
– asianhallinta / arkistot?
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