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Ajankohtaista 6 / 2018
• Etelä-Pohjanmaan tuleva palvelurakenne
– selvityksen tuloksia esitelty SOTEMAKU-valmistelun eri ryhmille ja
kuntajohdolle ym.
– pohdintaa jatkettu asiantuntijaryhmissä sekä VATEssa 14.6. =>
VATEn esitys SOTEMAKU-johtoryhmän iltakoulua varten:
VATE esittää kokouksessa käydyn keskustelun ja esitellyn
aineiston perusteella SOTEMAKU-johtoryhmälle, että valmistelua
sekä liikelaitoksen että sote-keskuksen palvelurakenneverkosta
jatketaan 1+7 mallin pohjalta siten, että Seinäjoella on kootut
palvelut ja muita palveluja ja muina toimipisteinä ovat Alajärvi,
Alavus, Ilmajoki, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka ja Lapua
vuodeosastot mukaan lukien.

• Maakuntastrategian pohjalta lähdetty työstämään
palvelustrategiaa
• Uuden maakunnan brändäystyö käynnistynyt
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• Maakunnan konsernirakenteen päälinjaukset tehty
– SOTEMAKU-johtoryhmä linjannut poliittisen johtamismallin
lähtökohdiksi tässä vaiheessa yhdistelmän lautakunnista ja
(valmistelevista) valiokunnista

• Vaikuttamistoimielimet perustettu ennakoivasti
– nuorisovaltuusto
– vammaisneuvosto
– vanhusneuvosto

• Työterveyshuollon valmistelu jatkuu
– tavoitteena muodostaa maakunnan oma In house -yhtiö sekä
markkinoilla toimiva yhtiö; seuraava keskustelu kiinnostuneiden
kuntien kanssa 20.6.
– myös KEVAn mallin kehittelyssä ollaan mukana

• Valinnanvapauspilotin (asiakassetelipalvelut) aloitus
siirtyy (2,5 milj. euroa luvattu alustavasti)
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• Aikataulu etenemiselle edelleen epävarma
• Poimintoja perustuslakivaliokunnan lausunnon 1.6.2018
johtopäätöksistä:
– valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantuloaikataulu liian tiukka
=> asteittainen siirtyminen?
– maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys ja rahoitus
sosiaali- ja terveyspalveluissa turvattava
– asiakassuunnitelmaa, suoran valinnan palveluita, asiakasseteliä
ja henkilökohtaista budjettia sekä alihankintaa koskevaa
sääntelyä täsmennettävä
– EU:n valtiontukisääntelyn huomioiminen
– tietosuoja-asioita täsmennettävä
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Mitä seuraavaksi?
• Hallitus antanee vastineensa tänään (14.6.); sen jälkeen
alkaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) käsittely
• Valinnanvapauslaki ja rahoituslaki vielä uudelleen
perustuslakivaliokunnan (PeV) käsittelyyn
• Eduskunta pääsee äänestämään laeista
todennäköisesti syyskuulla => 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

• Maakuntavaalien ajankohta vielä epävarma (tammihuhtikuu 2019)
• Uusien maakuntien ja sote-järjestämisen osalta
aikatauluihin voi tulla muutoksia
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Kuntien asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset ja laskelma
maakuntaindeksistä 2010-2016.
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Tiedot on indeksoitu lähtövuoteen (2010=100).
Esim. Uudenmaan vuoden 2016 arvo 112
tarkoittaa, että asukaskohtaiset kustannukset
ovat kasvaneet 12 % suhteessa vuoteen 2010.
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= Kehitys Etelä-Pohjanmaalla
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