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Kokouksen avaus
Ehdotus:
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin asialista.

3

19 §

Etelä-Pohjanmaan
SOTEMAKU-johtoryhmä

Nro 3/2018

Asialista/
Pöytäkirja

Kokouspäivämäärä
16.3.2018

4

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen 16.2.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
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Maatalouspalvelujen valmistelun tilannekatsaus
Maakuntauudistuksen yhteydessä kuntien maataloushallinnon yhteistoiminta-alueiden viljelijätukihallintoon sekä maatalouden lomituspalveluihin liittyvät tehtävät siirtyvät uuden
maakunnan tehtäviksi. Näitä tehtäviä kunnissa hoitava henkilöstö siirtyy niin ikään uuden
maakunnan palvelukseen.
Viljelijätukihallintoon liittyvät tehtävät ovat osa Maaseutuviraston (Ruokavirasto 2019) kanssa solmittavan maksajavirasto-sopimuksen alaisista viranomaistehtävistä. Tehtävät tulee sijoittaa maakuntakonsernissa järjestäjän tehtäviksi eikä niitä voida siirtää kolmannelle osapuolelle (EU lainsäädäntö). Viljelijätukihallinnon pääasialliset tehtävät liittyvät viljelijätukien
hakuun, hakemusten myöntö-, sopimus- ja sitoumuskäsittelyyn, tukien maksatukseen, viljelijätukien neuvontaan ja koulutukseen, tukioikeusrekisterin ylläpitoon sekä tukien valvontaan.
Tehtävien järjestämistä koskee maksajavirastosopimuksen mukainen eriyttämisvaatimus:
”Tehtäväjako on oltava sellainen, ettei yksikään virkailija vastaa useammasta kuin yhdestä
maataloustuki- tai maaseuturahastolta veloitettavien summien hyväksymiseen, maksamiseen, kirjanpitoon tai valvontaan liittyvästä tehtävästä ja ettei yksikään virkailija suorita mitään näistä tehtävistä ilman toisen virkailijan valvontaa.”
Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2017 n. 6000 tuen hakijaa. Sähköisen asioinnin osuus on merkittävä, v. 2017 sähköisten tukihakemusten osuus oli 93,2%. Viljelijätukia maksetaan EteläPohjanmaalla vuosittain n. 200 miljoonaa euroa. Tuet voidaan vuosittain maksaa vasta, kun
eri tukijärjestelmiin liittyvät valvonnat on kokonaisuudessaan suoritettu.
Uudistus tarjoaa maakunnille mahdollisuuden yhtenäistää palveluita ja toimintatapoja, tasata tehtävämäärää alueella ja kehittää prosesseja. Uudistus antaa mahdollisuuden myös
osaamisen vahvistamiseen, resurssien kokoamiseen ja niiden uudelleen kohdentamiseen
vaihtuvien tarpeiden mukaisesti. Maataloushallinnon sujuvat ja laadukkaat palvelut alueella
ovat yhteinen tavoitteemme.
Valmistelun lähtökohtana on ollut turvata lähipalvelut. Esityksenä on, että maakunnan palveluverkoston muodostaisi 6 päätoimipaikka: Alajärvi, Alavus, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka
ja Seinäjoki. Viljelijätukihallinnon tehtäviä kunnissa hoitava henkilöstö koottaisiin nykyisistä
toimipisteistä näihin päätoimipaikkoihin. Nykyisissä toimipisteissä palvelua tarjottaisiin lähinnä
tukihakuaikana sekä tarvittaessa ajanvarauksella.
Viljelijätukihallinnosta muodostettaisiin yksi maakunnallinen palvelukokonaisuus, missä yhdistetään sekä ELY-keskuksen että kuntien viljelijätukihallinto yhdeksi kokonaisuudeksi. Tukien
valvonta (ELY-keskuksen tehtävä) säilyisi keskitettynä, tukihallinnosta organisatorisesti eriytettynä kokonaisuutena, mutta yhteys viljelijätukihallinto kokonaisuuteen varmistettaisiin toiminnallisten tiimien kautta. Tukihallinto valvonnan jälkitoimenpiteineen edellyttää myös oikeudellisten palveluiden saatavuutta ja riittävää resurssointia.
Maatalouslomituksen tehtävät ovat siirtymässä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (Mela) ja
kunnilta maakunnille ja valtion lupa- ja valvontavirastolle, ministeriössä ohjaus on siirtynyt
STM:n työ- ja tasa-arvo osastolle 1.9.2017. STM vastaa maatalouslomituspalveluiden, turkistuottajien lomituspalveluiden ja poronhoitajien sijaisavun yleisestä ohjauksesta, seurannasta
ja kehittämisestä. Luova puolestaan vastaavien palveluiden ohjauksesta ja valvonnasta.
Uudistuksen yhteydessä maatalouslomituksen hallintohenkilöt ja kuntien palveluksessa olevat
lomittajat siirtyvät maakuntiin. Uudistuksessa on tulossa muutoksia toimeenpanomalliin, hallintoon ja rahoitukseen.
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HE lomituspalvelulaeista on menossa eduskuntakäsittelyyn tämän hetken arvion mukaan
vasta elokuussa 2018. Maakuntien on eriytettävä lomituspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Lomituspalveluiden järjestämisen tehtäväkokonaisuuteen odotetaan STM:ltä lisätietoa. Palveluiden tuotannon osalta mahdollinen yhtiöittäminen on edelleen avoinna. STM
on asettanut työryhmän ”Maatalouslomituksen viranomaistoimintojen toimeenpanohanke
maakuntauudistuksessa”. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeen keskeisin tavoite on huolehtia siitä, että lomituksessa on käytössä yhteiset työkalut (tietojärjestelmä) maakuntien aloittaessa toimintansa.
Maatalousyrittäjien lomituksen rahoitus seuraa lomituksen järjestämistä maakuntiin. Maatalousyrittäjien lomitus hallintomenoineen siirretään yleiskatteelliselle valtionosuusmomentille.
Poronhoitajien ja turkistuottajien lomitus jäävät STM:n haltuun erillismomentteina.
Lomituspalveluita hoidetaan Etelä-Pohjanmaalla tällä hetkellä viiden paikallisyksikön alueella: Alajärvi, Alavus, Kauhava, Kurikka (sis. Isokyrö ja Laihia) sekä Suupohja. Lomituspalveluissa
on henkilöstöä tällä hetkellä n. 350 – 370. Palveluita käyttäviä tiloja on arvioitu vuonna 2020
olevan noin 1000.
Maakuntavalmistelussa lomituksen järjestämistehtävät on suunniteltu sijoittuvan maatalouspalvelualueelle, omaksi kokonaisuudekseen. Varsinainen lomituspalveluiden tuotanto työnjohtoineen sijoittuisi maakunnan yhtiöön, taseyksikköön tai liikelaitokseen, riippuen valtakunnallisista ja alueellisista linjauksista.
Lomituspalveluiden valmistelun lähtökohtana on ollut paitsi turvata lähipalvelut hakea myös
yhteistyöhyötyjä viljelijätukihallinnon tehtäväkokonaisuuden kanssa. Palveluverkon tiheyteen
ja toimipaikkojen sijaintiin vaikuttaa uudistettavan lomituspalvelulain sisältö, kenellä on oikeus saada lomituspalveluita ja kuinka paljon.
Vastuuvalmistelija Ritva Rintapukka esittelee asiaa kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää merkitä maatalouspalvelujen valmistelun tilannekatsauksen
tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin vastuuvalmistelija Ritva Rintapukan esitys aiheesta (liite 1).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä maatalouspalvelujen valmistelun tilannekatsauksen
tiedoksi.
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Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelun tilannekatsaus
Maakuntauudistus tarjoaa mahdollisuuden koota alueen ja elinkeinojen kehittämiseen liittyviä ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakunnan liiton toimintoja, tehtäviä ja erilaisia palveluita
yhteen.
Maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia rakennerahasto - ohjelmien (ESR ja EAKR ) hallinnointiin. Tehtävät siirtyvät maakuntien liitoista ja RR-ELY-keskuksista perustettaville maakunnille.
Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kokouksessaan kesäkuussa 2017
esittänyt kantanaan, että Etelä-Pohjanmaan maakunta ottaa hoitaakseen rakennerahastoohjelman välittävän toimielimen tehtävät vuodesta 2020 alkaen.
Valmistelun lähtökohtana on ollut koota asiakas- ja aluenäkökulmasta selkeä, monipuolinen
alueen kehittämis- ja rahoituspalvelujen kokonaisuus. Tavoitteena on vahvistaa alueellisen
strategisen suunnittelun ja ohjelmatyön sekä toimintaympäristön analysoinnin ja rahoituspäätösten yhteyttä. Maaseutu- ja rakennerahasto-ohjelmien toimintojen yhteen kokoamisella haetaan todellista, eri rahastojen välistä kumppanuutta ja kehittämisvarojen suuntaamista alueen kannalta keskeisiin kohteisiin. Uudistus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen sekä prosessien kehittämiseen ja yhtenäistämiseen ottaen kuitenkin huomioon eri rahastojen erityspiirteet ja niiden mukanaan tuomat velvoitteet.
Kehittämis- ja rahoituspalvelujen asia- ja tehtäväkokonaisuudet esitetään koottavaksi yhteen toimintoon ja kolmeen ryhmään: ohjelmatyö ja kansainvälistymistehtävät (ei oma ryhmänsä), rahoitusryhmä, työllisyys – ja osaamisryhmä sekä maksatusryhmä.
Ohjelmatyö- ja kansainvälistymistehtäviin sisältyvät maakunnan liiton nykyiset aluekehittämisviranomaisen tehtävät, aluekehittämisen tilannekuvan laadinta ja toimintaympäristön
ennakointi- ja analysointitehtävät. Myös kaikki aluekehittämisen ohjelma – ja suunnittelutyö
ml. rahasto-ohjelmiin liittyvä suunnittelu, seuranta ja raportointityö sisältyisivät tähän kokonaisuuteen. MYR toiminnot ovat keskeinen ja kiinteä osa eri ohjelmien toimenpiteiden yhteensovitusta.
Uuden ohjelmakauden 2021 – 2027 alueellinen suunnittelutyö käynnistynee syksyllä 2018.
Suunnittelutyöhän tarvitaan riittävät resurssit. Brexit aiheuttaa tulevaan EU:n rahoituskehykseen huomattavan loven. Kuinka paljon rahoitusta on käytettävissä ja mihin tarkoitukseen se
halutaan käyttää? EU:n suurimmat menoerät ovat maatalous ja maaseudun kehittäminen
sekä alue- ja rakennepolitiikka (eli koheesiopolitiikka).
Maakunnan kansainvälistymiseen ja kulttuuriin liittyvät suunnittelu-, koordinointi ja edistämistyöt sisällytettäisiin tähän kokonaisuuteen. Maakuntakonsernin läpileikkaava kansainvälistymistoimintojen koordinointityö, tiimityön vetovastuu, olisi tässä toiminnossa. Rahasto ohjelmien rahoitusmahdollisuuksien heikentyessä on pystyttävä entistä enemmän hyödyntämään kansainvälistä rahoitusta.
Kulttuuri on maakuntakonsernin läpileikkaava, monialainen toiminta, minkä toimintatavaksi
esitetään niin ikää tiimimäistä, kulttuuritoimintoja ja henkilöstön osaamista kokoavaa työskentelytapaa. Kulttuuripalvelujen koordinointi, tiimityön vetovastuu sijoittuisi siis tähän toimintoon.
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Rahoitusryhmän tehtäviin sisältyisivät kaikki maakunnan yrityksille tarjoamat kehittämis- ja
rahoituspalvelut (kaikki rahoitusohjelmat), maatilojen rakennetuet ( investointi- ja spv rahoitus), kasvupalvelujen yrityspalvelut, palkkatuet ja starttirahat sekä TeamFinland toiminta (yhteys valtakunnallisiin kasvupalveluihin). Lisäksi ryhmään sisältyisi maaseutu- ja rakennerahasto-ohjelman sekä mahdollisten kansallisten rahoituslähteiden hankerahoitus.
Työllisyys- ja osaamisryhmän tehtäviin sisältyvät rekrytointi, osaamis- ja kotouttamispalvelujen
järjestämistehtävät (vastuuvalmistelija Jari Aaltonen).
Maksatusryhmään koottaisiin kaikki em. kehittämis- ja rahoituspalveluihin liittyvät tukien maksatustehtävät. Tuen myöntäminen ja maksaminen kuuluvat kiinteästi tukiprosessiin, siitäkin
huolimatta, että maksatustehtävät tulee rahasto-ohjelmista riippumatta eriyttää tuen myöntötehtävistä. Tuen myöntö ja maksutehtävät on hyvä tehtäväkohtaisuuden lisäksi selkeintä
eriyttää organisatorisestikin omiksi ryhmikseen. Maksatuspäätösten ratkaisijan ”riippumaton”
asema tulee kirjata erikseen esim. maakunnan hallintosääntöön.
Maakunnan ja kuntien välinen elinkeinoyhteistyö
Maakunnan ja kunnan välistä elinkeino- ja yrityspalveluyhteistyötä valmistelemaan on nimetty erillinen työryhmä syksyllä 2017 (pj. Kari Välimäki, ELY-keskus). Työryhmässä ovat mukana kuntien elinkeinotoimien edustajat, edustus kuntien maaseututoimesta sekä alueen
Leader ryhmistä. Työryhmän tavoitteena on selkeyttää yritysasiakkaan näkökulmasta yrityspalveluiden palvelupolkuja maakunnan/ seutukunnan/ kuntien toteuttamissa yrityspalveluissa ottaen huomioon valtakunnalliset kasvupalvelut. Tavoitteena on lisäksi määritellä yhtenäiset palvelulupaukset ja palvelupolut ja niihin ohjaamisen periaatteet. Luodaan siis kevääseen mennessä strategia ja toteutusmalli, johon yhteisesti sitoudutaan ml. toteutusmalli
myös maatila- ja maaseutuyritysasiakkaille.
Vastuuvalmistelija Ritva Rintapukka esittelee asiaa kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää merkitä kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin vastuuvalmistelija Ritva Rintapukan esitys aiheesta (liite 2).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelun tilannekatsauksen valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.
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Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Maakunta ja sote-udistuksen lakipaketit on saatettu eduskuntakäsittelyyn 8.3. Tavoitteena
on vahvistaa uudistusta koskevat lait eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 aikana.
Maakuntien kanssa käytävät simulointikeskustelut ovat jatkuneet. MMM:n hallinnonalan tilaisuus ja TEM:n aluekehittämiskeskustelut järjestettiin tammikuulla. Neuvottelut STM:n ja SM:n
kanssa pidettiin 23.2. Keskusteluissa käytiin läpi hyvässä hengessä Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden näkymiä ja haasteita ao. ministeriöiden hallinnonaloilla.
Maakuntalain 13 §:n mukaisten neuvottelujen (JTS-neuvottelut) simulointi järjestetään EteläPohjanmaan osalta 22.3. Simuloinnit ovat harjoitusta tulevan maakunnan keskusteluihin ministeriöiden kanssa. Jatkossa ministeriökohtaiset keskustelut pidetään vuosittain loppuvuonna ja VM:n kanssa käytävät JTS-neuvottelut seuraavan vuoden kevättalvella.
Maakunnallisten osallisuutta vahvistavien toimielinten perustamista on viety eteenpäin. Kuntien vanhusneuvostojen edustajille pidettiin informaatiotilaisuus 20.2. Perustamista koskeva
tapaaminen järjestetään 5.4. Vammaisneuvoston osalta ensimmäinen tapaaminen oli 7.3.
ja jatkokeskustelu pidetään 16.4. Osallisuuden vahvistamista koskeva tilannekatsaus esitellään VATElle 5.4. ja SOTEMAKU-johtoryhmälle 20.4. Tämänhetkisen aikataulun mukaan esitykset maakunnallisten toimielinten (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto) ennakoivasta perustamisesta viedään maakuntahallituksen käsittelyyn 23.4.
Maakunta(konserni)strategian valmistelun viides ja samalla viimeinen työpaja on pidetty
13.3. Maakuntastrategian päälinjausten hyväksymistä jatkovalmistelun pohjaksi on tarkoitus
käsitellä VATEssa 5.4. ja SOTEMAKU-johtoryhmässä 20.4.
Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilannetta ja ajankohtaisia
asioita käydään läpi tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää merkitä uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta (liite 3).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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Valinnanvapauspilottien toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla
VATE on käsitellyt valinnanvapauspilotteihin hakeutumista kokouksissaan 6.2.2018 §30 ja
6.3.2018 §51. Pilotteihin osallistumista on esitelty sen jälkeen myös SOTEMAKU-johtoryhmälle
ja SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumille 16.2.2018. Lisäksi asia on ollut esillä SOTEMAKUohjausryhmän kokouksessa 22.2.2018.
Pilottien valtionavustushaku on käynnissä 15.3.2018 asti. Hakemuksia voi täydentää huhtikuun puoleen väliin saakka ja päätökset pilottien rahoituksesta tehdään 30.4.2018 mennessä. Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät,
jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. Pilotit siirtyvät maakunnan hallinnoitaviksi
vuoden 2020 alusta lähtien. Pilottien pitää kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia
maakunnan väestöstä. Etelä- Pohjanmaan maakuntahallitus teki kokouksessaan 19.2. päätöksen valtionavustuksen hakemisesta valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi asiakassetelipalveluiden sekä henkilökohtaisen budjetin osalta. Lisäksi maakuntahallitus totesi, että EteläPohjanmaan liitto voi toimia valinnanvapauspilotin teknisenä hallinnoijana.
Sittemmin on STM:n taholta tarkennettu, että Etelä-Pohjanmaan liitto voisi toimia teknisenä
hallinnoijana, mutta konkreettisena hallinnoijana tulee olla kunta tai sotekuntayhtymä. Hankehallinnoijan tehtäviin kuuluu huolehtia hankkeen toteuttamisesta suunnitellun mukaisesti. Hallinnoija vastaa toteumaraporttien ja maksatushakemusten tekemisestä sekä huolehtii tarvittaessa selvitysten ja tietojen antamisesta valtionapuviranomaiselle
(STM ja Lounais-Suomen AVI) sekä muusta yhteydenpidosta valtionapuviranomaisiin. Hankehallinnoija vastaa myös valtionavustusselvityksen tekemisestä hankkeen päätyttyä. Pilottiin
osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät tekevät pilotin toteuttamisesta hallinnointisopimuksen pilottia hallinnoivan tahon kanssa. Näin ollen Seinäjoen kaupunginhallitukselle on esitetty, että
Seinäjoki voisi toimia valinnanvapauspilotin hallinnoijana ja valtionavustuksen hakijana. Seinäjoen kaupunginhallitus teki 5.3.2018 päätöksen valinnanvapauspilotin hallinnoinnista ja
valtionavustuksen hakemisesta.
Asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin pilottien toteuttamiseksi maakunnan on otettava
käyttöön sähköinen asiakasseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, sillä valtionavustuksen saajalta
edellytetään arvioinnissa tarvittavien tietojen systemaattista keräämistä sekä analysointia.
Pilottien tulee rakentaa omaa tietojärjestelmäkokonaisuuttaan vastaamaan valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilaa. Arkkitehtuurissa on ajateltu tulevien maakuntien
vastuulle asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin ohjelmistot. Pilottiin osallistuvat tahot
vastaavat omista asiakas- ja potilastietojärjestelmistään. Valinnanvapauspilotissa haettavaa valtionavustusta voidaan käyttää pilottien hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja pilotista johtuviin palvelujen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin, joten maakunnallisen asiakassetelijärjestelmän pilotoinnista aiheutuvat kustannukset sisällytetään kokonaisuudessaan valtionavustushakemukseen. Kuntien ja kuntayhtymien tulee kuitenkin varautua asiakassetelijärjestelmän pilotoinnista aiheutuviin kustannuksiin, mikäli niihin ei saada täysimääräisesti valtionavustusta.
Seinäjoen kaupungilla on käytössään palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP. EteläPohjanmaan sote-uudistuksen valmistelutyössä on päädytty siihen, että kyseisen PSOPjärjestelmän ominaisuudet ja kehitystyö vastaavat maakunnalliselle asiakassetelijärjestelmälle asetettuihin kriteereihin. Tämän vuoksi SOTEMAKU-johtoryhmälle ja edelleen EteläPohjanmaan liiton maakuntahallitukselle esitetään PSOP-järjestelmän maakunnallista pilotointia kuntien ja kuntayhtymien lukuun.
Vastuuvalmistelija Tanja Penninkangas kertoo valinnanvapauspilotteihin hakeutumisen tilanteesta kokouksessa.
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Valmistelujohtajan ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää merkitä valinnanvapauspilottia koskevan tilannekatsauksen
tiedoksi ja esittää Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitukselle PSOP-järjestelmän maakunnallista pilotointia kuntien ja kuntayhtymien lukuun.
Päätös:
Kuultiin vastuuvalmistelija Tanja Penninkankaan esitys aiheesta (liite 4).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti hyväksyä päätösesityksen.
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Kokousaikataulu
SOTEMAKU-johtoryhmän ja väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokouskalenteri:
Väliaikainen valmistelutoimielin
VATE
Maaliskuu

ti 6.3.2018 klo 9

SOTE-maku jory
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.
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Muut asiat
Maakuntien tilakeskuksen valmistelu- ja henkilöstöinfo 20.3.2018
Maakuntien Tilakeskus Oy:n maakuntakiertueen Etelä-Pohjanmaan tilaisuus järjestetään tiistaina 20.3. klo 8-10 Seinäjoella (EPSHP, Hanneksenrinne 7, iso auditorio). Tilaisuudessa kuullaan yhtiön valmistelusta, toimintatavoista, valmistelun aikataulusta, mahdollisuudesta osallistua valmistelun projekteihin ja henkilöstön rekrytoinnista. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Olavi Hiekka, henkilöstöjohtaja Heli Huopainen ja viestintäpäällikkö Katri Laukkanen.

Sote-maistiaiset 3.4.2018
Tiistaina 3.4.2018 järjestetään sote-uudistukseen liittyvä yleisötilaisuus, sote-maistiaiset, Seinäjoen Apila-kirjastossa klo 18.30–20.00. Keskustelun teemana ovat sote-palvelut. Tilaisuus toteutetaan paneelikeskusteluna, johon myös yleisö saa osallistua. Juontajana toimii Anssi Orrenmaa. Tilaisuus lähetetään suorana verkkolähetyksenä osoitteessa:
https://luovatehdas.fi/streamfhd_sotemaistiaiset.html.

Ministeriöiden maakuntakierros Etelä-Pohjanmaalla 24.4.2018
Oma maakunta -maakuntakierros toteutetaan 12.4. - 6.6.2018 hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nergin johdolla. Kierroksen tavoitteena on tukea maakuntia mahdollisimman
konkreettisesti maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelussa kunkin maakunnan tarpeista lähtien. Tilaisuudet muodostuvat aamupäivän kysely- ja keskustelutunnista sekä iltapäivän työpajoista. Etelä-Pohjanmaan tilaisuus pidetään tiistaina 24.4. klo 10–16 Seinäjoella. Ilmoittautumisohjeet tilaisuuteen toimitetaan myöhemmin.
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Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00.

14

