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Kokouksen avaus
Ehdotus:
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Päätös:
Todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin asialista.
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Kokousmuistion 23.3.2018 merkitseminen tiedoksi
Kuntajohtajafoorumin kokousmuistiot ovat luettavissa osoitteessa
http://uusiep.fi/paatoksenteko/hallinto/#sotemaku-kuntajohtajafoorumi
Ehdotus:
Edellisen kokouksen muistio (23.3.2018) on lähetetty jäsenille sähköpostilla, eikä siihen ole tullut muutostoiveita. Todetaan edellisen kokouksen muistio hyväksytyksi ja merkitään se tiedoksi.
Päätös:
Todettiin edellisen kokouksen muistio hyväksytyksi ja merkittiin se tiedoksi.
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Maakunta- ja SOTE-uudistuksen tilannekatsaus
Maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lakipaketit ovat edelleen eduskunnan käsittelyssä.
Hallituksen tavoitteena on saada uudistusta koskevat lait vahvistetuiksi eduskunnassa kesäkuun 2018 aikana.
Tulevan maakunnan palvelurakennetta ja työterveyshuoltoa koskevat selvitykset ovat valmistuneet. Tuloksia on käyty läpi eri tilaisuuksissa sekä uudistusta ohjaavissa elimissä. Valmistelua jatketaan näiden linjausten pohjalta.
Maakuntakonsernin rakennetta on syvennetty jatkovalmistelun etenemisen turvaamiseksi.
Konsernirakenteeseen liittyvästä uuden maakunnan luottamushenkilöhallinnon päätöksentekomallista on tarkoitus tehdä linjauksia SOTEMAKU-johtoryhmässä 18.5. Lopullisen päätöksen käytettävästä mallista tekee vaaleilla valittu maakuntavaltuusto.
Järjestämisen käsikirjan ensimmäiset luonnokset ovat valmistuneet. Pohjia uuden maakunnan hallintosäännölle valmistellaan valtakunnallisessa yhteistyössä. Uuden maakunnan
brändityö käynnistetään jo tämän kevään aikana.
Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin kuvaustyö on edennyt suunnitellusti. Kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan strategian toimeenpanossa ja johtamisessa, toiminnan ja palvelujen jatkuvassa kehittämisessä, muutosten ja monimutkaisuuden hallinnassa sekä digitalisaation hallitussa hyödyntämisessä. Kokonaisarkkitehtuurityö on osa organisaation strategiatyötä, johtamisprosessia sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kokonaisarkkitehtuuri ohjaa toimintaa
tavoitteenaan jatkuva laadullinen onnistuminen. Kokonaisarkkitehtuuri on osaltaan päivittäinen toiminnan työkalu, josta löytyvät ohjaavat asiakirjat ja ohjeet. Kokonaisarkkitehtuuria ja
sen sisältöä on tarkoitus esitellä VATEn jäsenille ja muille kiinnostuneille erillisessä iltakoulussa
19.6.2018.
Valmistelujohtaja kertoo Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta ja ajankohtaisista asioista tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus:
Merkitään uudistuksen valmistelutilanne tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin uudistuksen valmistelutilanne tiedoksi.
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Investoinnit maakunnan käyttöön tuleviin tiloihin
Moni kunta Etelä-Pohjanmaan alueella toteuttaa, suunnittelee tai on aloittamassa suunnittelua koskien maakunnan käyttöön siirtyviä tiloja, mm. terveyskeskuksia. Kuntajohtajafoorumissa 23.3.2018 käydyn keskustelun ja siihen liittyvän esittelytekstin mukaisesti maakunnan
kannalta on tärkeää, että maakuntauudistuksen tilavalmistelijoiden kanssa käydään läpi
tehtäviä suunnitelmia ja informoidaan kiinteistöhankkeiden etenemisestä. Täten on mahdollista välttää kuntien kiinteistöihin liittyvää riskiä siitä, etteivät uudet tilat ole maakunnan tarpeeseen soveltuvia eikä maakunta tulisi niitä vuokraamaan.
Monet suunnitelluista investoinneista ovat laajuudeltaan niin suuria, että ne edellyttävät ns.
rajoituslain (548/2016, Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja 1057/2017, Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain
muuttamisesta) mukaista lupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä (raja 5 milj. euroa).
Maakuntavalmistelun näkökulmasta on syytä huomioida, ettei maakuntaan todennäköisesti
myönnetä poikkeuslupia jokaiselle hakijalle, jos STM arvioi, ettei niillä ole todellista tarvetta.
Mm. EPSHP:n suunnittelemat investoinnit ovat vaatineet erittäin tarkkoja selvityksiä. Lisäksi on
perusteltua ottaa huomioon, että jos lainsäädännön valmistelu etenee suunnitellussa aikataulussa, uudet tilainvestoinnit valmistuvat ajankohtana, jolloin maakunta vastaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Jos tiloja suunnitellaan maakunnalle vuokrattavaksi, on välttämätöntä, että tulevan käyttäjäorganisaation edustus on tietoinen suunnittelun etenemisestä.
Käytännön työssä on havaittu, ettei maakuntavalmistelun organisaatio ole juurikaan ollut
mukana tilainvestointien suunnittelutyössä. Maakunnan palveluverkon mahdollisimman hyvän suunnittelun kannalta on oleellista, että maakunnalla on ajantasainen tieto sen vuokrattaviksi suunnitteluista tiloista. Huomioitava on, että maakunta tulee vuokraamaan tilat Maakuntien Tilakeskus Oy:ltä, joka vuokraa tiloja mm. kunnilta. Vuokrattavaksi tulevien tilojen
vuokrataso ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa, mutta on oletettavaa, että nykyiseen tilamäärään tulee kohdentumaan tehostamistarvetta.
Uuden maakunnan tiloja valmistelevina yhteyshenkilöinä toimivat:
- Vastuuvalmistelija (tilat ja tukipalvelut) Mikko Tanhuamäki, p. 044 425 5111, sähköposti
mikko.tanhuamaki@etela-pohjanmaa.fi
- Tukipalvelujohtaja Jari Hakala, p. 050 474 4128, sähköposti jari.hakala@epshp.fi
Ehdotus:
SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumi päättää, että maakunnan kunnat tiedottavat uuden maakunnan tilojen valmistelijoita maakunnan vuokrattavaksi tuleviin rakennuksiin kohdistuvista
merkittävistä investoinneista ja niiden etenemisestä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Todettiin keskustelun aikana, että kuntien toivotaan tiedottavan valmistelijoille merkittävien
investointien lisäksi myös poistumassa olevasta rakennuskannasta niiden tilojen osalta, jotka
tulevat maakunnan vuokrattaviksi.
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Kasvupalveluiden tuotannon vaihtoehdot
Osana maakunnallisten kasvupalvelujen valmistelua on arvioitu kasvupalvelujen tuotannon
erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Sipilän hallituksen ja TEM:n linjausten mukaisesti kasvupalvelujen tuotannossa tulisi jatkossa hyödyntää yhä enemmän yksityisiä palveluntuottajia. Tällä tavoitellaan vaikuttavampia, asiakaslähtöisempiä ja kustannustehokkaampia palvelujen tuottamistapoja. Eduskunnalle annetussa esityksessä aluekehitys- ja kasvupalvelulaiksi todetaan,
että kasvupalvelujen järjestäminen ja tuottaminen tulee eriyttää ja että maakunta voi päättää, minkä osan palveluista tuottaa konsernissa ja minkä ulkoistaa.
Tähän liittyen päätöksenteon pohjaksi on toteutettu neljän erilaisen tuotannollisen vaihtoehdon arviointi. Tämä arviointi koskee henkilöasiakkaita, ja myöhemmin tehdään selvitys yritysasiakkaiden palveluista. Jotta maakunnallisten kasvupalvelujen valmistelu voisi sujuvasti jatkua, tulisi kasvupalvelujen henkilöasiakkaiden tuotannon toteutustapa linjata kesään mennessä. Lopullisen päätöksen kasvupalvelujen tuotannon toteutustavasta tekee kuitenkin tuleva maakuntavaltuusto.
Kasvupalvelujen vastuuvalmistelija Jari Aaltonen esittelee arvioinnin toteutustavan ja tulokset kokouksessa.
Ehdotus:
Merkitään kasvupalvelu-uudistuksen valmistelutilanne tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin kasvupalvelu-uudistuksen valmistelutilanne tiedoksi.
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Maakunnalle siirtyvien toimipisteiden ICT-kartoituksen tarkentaminen
ICT-suunnitteluryhmät tekevät parhaillaan kokonaissuunnitelmaa siitä, miten tulevan maakunnan ICT-toiminnat järjestetään ja millä tavalla toteutetaan mm. tietojärjestelmä-, verkkoja työasemapalvelut. Suunnitelman tulee olla valmis 31.05.2018. ICT-suunnittelun onnistumiseksi on ensiarvoisen tärkeää saada maakuntaan siirtyvistä sote-organisaatioista ja -palveluista (yhteistoiminta-alueet ja kunnat/kaupungit) tarkennetut tiedot työasemista, sisäverkoista ja kaapeloinnin rakenteesta.
Saatavien tietojen pohjalta pystytään toteuttamaan rakentamisen aikataulutus ja suunnittelemaan mm. sitä, paljonko työasemista tulee mahdollisesti uusia vuosien 2019–2022 välisenä
aikana ja mikä on kokonaismäärä, joka tulee vakioida maakunnan palvelusisältöön. Myös
kriittiset verkkokorjaukset tulee saada tietoon, jotta ne pystytään toteuttamaan ennen vuoden 2020 alkua.
Kartoitus toteutetaan organisaatiokohtaisesti jokaisesta palvelun toimitilasta erikseen paikan
päällä kiertäen.
Jotta ICT-suunnittelu pystyy toteuttamaan edellä esitetyn mukaisen kartoituksen tarkentamisen yhdessä organisaatioiden yhteyshenkilöiden kanssa, tarvitaan organisaatioiden lupa ko.
tietojen selvittämiseen. Osasta organisaatioista lupa on saatu ja selvitystyö on käynnissä,
mutta osasta lupaa ei ole saatu, koska on kaivattu maakuntavalmistelun päätöstä ko. toiminnan toteuttamisen sallimisesta.
Ehdotus:
Päätetään hyväksyä ICT-suunnittelulle oikeus toteuttaa työasema- ja verkkotietojen kartoituksen tarkentaminen kiinteistökohtaisesti kuntien ja kaupunkien kohdalla niiden palveluiden
toimitilojen osalta, jotka siirtyvät maakuntaorganisaatioon (sosiaalipalvelut, ympäristöterveydenhuolto).
Päätös:
Päätetään esittää kunnille, että ICT-suunnittelulle annetaan oikeus toteuttaa työasema- ja
verkkotietojen kartoituksen tarkentaminen kiinteistökohtaisesti kuntien ja kaupunkien kohdalla niiden palveluiden toimitilojen osalta, jotka siirtyvät maakuntaorganisaatioon (sosiaalipalvelut, ympäristöterveydenhuolto).
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Sopimus-DD-projekti
Projektin tavoitteena on ollut käydä läpi uudelle maakuntatasoiselle yhtiölle/liikelaitokselle
siirrettäväksi aiotut sopimukset sekä arvioida toimet, joita sopimusten mahdollinen siirto edellyttää sekä näihin sisältyvät oikeudelliset riskit. Sopimusten määrä perustettavan maakunnan
sopimuskannassa on parhaankin arvion mukaan edelleen vaillinainen. Sopimuksiin ja niiden
siirtoon liittyy moninaisia riskejä. Siirtoon liittyvien kustannusten määrä voi nousta suureksi.
Projektissa tehty raportti sisältää arviointia sopimuksista, joiden sisältö on salassa pidettävää.
Raportti on siten salassa pidettävä ja osoitettu vain vastaanottajalle. Raportin sisältöä ei saa
paljastaa kolmansille tahoille. Salassa pidettävää sisältöä raportissa ovat kohdat, joissa mainitaan sopimuksia osapuolen nimellä tai viitataan sopimuksen sisältöön.
Raportista on laadittu erikseen kappale, josta nimet ja viittaukset sopimusosapuoliin tai yksittäisen sopimuksen sisältöön on poistettu.
Muutosjohtaja Johanna Sorvettula esittelee raportin kokouksessa. Raportin esittämisen yhteydessä keskustellaan sitä koskevista jatkotoimista.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Kuntia ja kuntayhtymiä pyydettiin ilmoittamaan sosiaali- ja terveystoimen osalta hankintavastaavan yhteystiedot Johanna Sorvettulalle.
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Kokouskalenteri
Seuraavan kuntajohtajafoorumin kokousaika/ajat sovitaan kokouksessa.
Päätös:
Seuraava kuntajohtajafoorumin kokous on pe 15.6.2018 klo 12 Maakuntasalissa (Etelä-Pohjanmaan liitto). Yhteinen lounas on klo 11.30 ravintola Komiassa (Frami B).
Seuraavaan kokoukseen tuodaan ehdotus kuntajohtajafoorumin syksyn kokousten aikataulutuksesta.
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Muut mahdolliset asiat
Ennakkotietona seuraava tapahtuma:
Ke 16.5.2018 klo 12.30–16 Vanha Paukku, Lapua: Työvoiman saatavuus Etelä-Pohjanmaalla huippuseminaari
Keskusteltiin kuntayhteistyön jatkamisesta myös maakuntauudistuksen jälkeen sekä EteläPohjanmaan liiton tulevasta roolista. Kuntien yhteistyöfoorumeiksi esitettiin Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistystä ja/tai nykyistä Etelä-Pohjanmaan liittoa (uudistetuilla säännöillä) taikka muuta kuntien vapaaehtoista yhteenliittymää.
Johanna Sorvettula kertoi Välittämisen koodi -palvelun ajankohtaisesta tilanteesta. Hanke
jatkuu toistaiseksi Etelä-Pohjanmaalla ilman lisäkustannuksia kunnille. Välittämisen koodi -järjestelmä pyritään laajentamaan kansalliseksi järjestelmäksi.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.
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