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Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 4 / 2018
• Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö
– seminaari pidetty 27.3. SOTEMAKU-valmistelun eri ryhmille
– esittely myös Kuntaliiton maakuntapäivän yhteydessä 27.4.

• Maakunnan konsernirakenne ”välitilinpäätösvaiheessa”
– SOTEMAKU-johtoryhmän keskustelu maakuntakonsernin
poliittisesta johtamismallista jatkuu 20.4. (iltakoulu pidetty 16.3.)

• Maakuntastrategian työstö tältä erää valmis
– päälinjaukset VATEen ja SOTEMAKU-johtoryhmään huhtikuulla

• Maakunnallinen infotilaisuus pidettiin 3.4. Seinäjoella
– mahdollisesti seutukohtaisia tilaisuuksia kesän jälkeen (myös
vaaleihin liittyen)

• Vaikuttamistoimielinten koostaminen jatkuu
– maakuntahallitukseen 23.4.

• Työterveyshuollon selvitys valmistunut
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Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 4 / 2018
• Simulointikeskustelut ministeriöiden kanssa päättyneet
– seuraava kierros syksyllä 2018 + JTS-neuvottelut VM:n kanssa
alkuvuonna 2019

• Maakuntien rahoituslaskelmia tarkistettu
– uudet laskelmat tulossa piakkoin ja sitä seuraavat syksyllä

• Valmistelua viedään eteenpäin nykyresursseilla
– joitakin osa-aikaisia tehtäviä lisätty
– suurempi tarkistus lakien tultua vahvistetuiksi

• Sopimusten kartoitus ja riskinarviointi (DD) valmis
– VATEen 19.4.

• Yhteistyöalueita selvitellään
– SOTE => E-P, Kanta-Häme, Pirkanmaa
– liikenne/tienpito => selvitys vaihtoehdoista menossa
– muu toiminta (luonnonsuojelu, vesihuolto, vesistörakenteet ja
säännöstely ym.) => pohjalaismaakuntien alue (?)
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Maakunta
järjestäjänä

MAAKUNTAVALTUUSTO

Tarkastuslautakunta

Hallinnon ja
toiminnan tarkastus

MAAKUNTAHALLITUS

Lautakuntamalli

Valiokuntamalli

Jaostomalli
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Strategia ja viestintä
Hallinto ja juridiikka
Henkilöstö
Talous
Tietohallinto
Turvallisuus, valmius,
varautuminen
Hankinta ja logistiikka
Tila- ja tukipalvelut
Tuottaa
konsernipalveluja,
ohjaa
konsernin
toimintaa

SOTE strategia ja valvonta
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Ikäihmisten palvelu
Terveyden ja sairaanhoito
Asiakasohjaus
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Kehittäminen ja rahoitus
Maatalous
Maakuntaympäristö
Ympäristöterveydenhuolto

Ohjaus ja
valvonta

Liikelaitokset, taseyksiköt ja
konserniyhtiöt

Maakuntakonserni
Maakunnalla on yksi Y-tunnus

Osaomistus ja
-osakkuus OY:t
Maakuntaan
siirtyvien
yhtiöiden
omistus
Yhteisomistusyhtiöt

Tuottaa
konsernipalveluja,
ohjaa
konsernin
toimintaa

Ohjaus ja
valvonta

KASVUPALVELUT

taseyksikkö

SOTEliikelaitos +
sote-keskus

Suoran valinnanvapauden yhtiöt
Sote-keskukset

LOMITUS

Seinäjoen
Työterveys
Oy

taseyksikkö

PELA-liikelaitos

HEBU-tuottajat

Ohjaus ja
valvonta

Asiakassetelituottajat

Kasvupalveluiden tuottajat

Private
Työterveys
Oy

Ostopalvelutuottajat

Maakuntastrategian päälinjauksia
Arvot

Muutosajurit

Missio

Visio 2030

Päätavoitteet

Ajassa
eläminen

Digitalisaatio

Ihmisen
arvostaminen

Väestörakenteen
muutos

Luomme
asukkaille
hyvän
elämän
edellytykset:
sujuvaa
arkea,
hyvinvointia
ja
turvallisuutta
elinvoimaisella EteläPohjanmaalla

EteläPohjanmaa
- Lakeutta
laajempi,
ihmisten
metropoli

Hyvinvoinnin
ja elinvoiman
luominen

Vastuun
kantaminen

Ilmastonmuutos
Yksilöllisyyden kasvu
Julkisen
talouden
haasteet

Strategiset
painopistealueet
Viihtyisä, turvallinen ja kestävä
elinympäristö
Työllisyys ja yrittäminen
Asukas osallisena ja vaikuttajana

Vaikuttava ja
laadukas
palvelu

Vahva ja vastuullinen julkinen
toimija
Toimivat palvelukokonaisuudet
Palvelun ja tuottamisen uudet
tavat
Vuorovaikutuksellinen johtaminen

Osaava ja
hyvinvoiva
henkilöstö

Toimiva ja
avoin
yhteistyö

Kehittyvä henkilöstö ja työyhteisö
Elämäntilanteen huomioiva
työnantaja
Maakuntakonsernin sisäinen
toiminta
Maakuntakonsernin ulkoiset
verkostot
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