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Kokouksen avaus
Ehdotus:
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Päätös:
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Lumio. Jorma Rasinmäki saapui klo 12.30, jonka
jälkeen hän toimi puheenjohtajana §:stä 36 eteenpäin.
Todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin asialista.
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Kokousmuistion 3.5.2018 merkitseminen tiedoksi
Kuntajohtajafoorumin kokousmuistiot ovat luettavissa osoitteessa
http://uusiep.fi/paatoksenteko/hallinto/#sotemaku-kuntajohtajafoorumi
Ehdotus:
Edellisen kokouksen muistio (3.5.2018) on lähetetty jäsenille sähköpostilla, eikä siihen ole tullut
muutostoiveita.
Kuntajohtajafoorum toteaa edellisen kokouksen muistion hyväksytyksi ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös:
Kuntajohtajafoorum totesi edellisen kokouksen muistion hyväksytyksi ja merkitsi sen tiedoksi.
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Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus
Maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakipakettien käsittely eduskunnassa jatkuu. Perustuslakivaliokunta antoi laeista oman lausuntonsa 1.6. Valiokunnan lausunto on nähtävissä
osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.aspx
Perustuslakivaliokunta näkee tärkeäksi muun muassa valinnanvapauden vaiheistuksen ja
maakuntien rahoituksen riittävyyden varmistamisen kaikissa tilanteissa. Myös EU:lta mahdollisesti pyydettävän notifikaation tarpeellisuutta sekä tietosuojakysymyksiä on nostettu esille.
Tarvittavia muutoksia valmistellaan nyt ministeriöissä ja vastine annetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle niin pian kuin hyvän valmistelun puitteissa on mahdollista. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa oman mietintönsä tekemistä ja tekee kokonaismietinnön uudistukseen liittyvistä laeista valinnanvapauslaki mukaan lukien. Sen jälkeen mietintöluonnos palaa taas
perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.
Tämänhetkisten tietojen mukaan eduskunta ei tulisi äänestämään lakipaketeista ennen kuin
aikaisintaan elokuun lopussa tai syyskuulla. Näin ollen maakuntavaalien järjestäminen onnistuisi aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella tai ehkä vasta eduskuntavaalien yhteydessä. Tämä puolestaan vaikuttaisi maakuntien mahdollisuuksiin aloittaa toimintansa suunnitellusti
vuoden 2020 alussa.
Valmistelujohtaja kertoo Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta ja ajankohtaisista asioista tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus:
Kuntajohtajafoorum merkitsee uudistuksen valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Kuntajohtajafoorum merkitsi uudistuksen valmistelutilanteen tiedoksi.
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Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen työterveyspalveluja tuottavan yhtiön perustaminen ja
jatkotoimet
Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen työterveyshuollon järjestämistapoja on selvitelty osana
sote-uudistuksen valmistelutyötä. Asiaa on käsitelty VATEn ja SOTEMAKU-johtoryhmän kokouksissa sekä Etelä-Pohjanmaan kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden edustajien kanssa pidetyissä neuvotteluissa.
Ehdolliset päätökset maakunnalliseen työterveysyhtiöön mukaan lähtemisestä
Kiinnostuneilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja yhteistoiminta-alueilta on pyydetty 31.5.2018 mennessä ehdollinen päätös työterveyshuollon järjestämisestä siten, että kunnat ovat mukana
1. maakunnalle mahdollisesti siirtyvän In house -yhtiön toiminnan laajentamisessa ja/tai
2. maakunnan markkinoilla toimivan työterveysyhtiön perustamisessa.
Ehdollisen päätöksen tai suullisen ilmaisun mukana olemisesta ovat tehneet
molempien vaihtoehtojen osalta Alajärvi, Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka,
Lapua, Seinäjoki sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan perusturva ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sekä
In house -yhtiön osalta Isokyrö.
Seinäjoen kaupunginhallituksen 28.5.2018 ja Lapuan kaupunginhallituksen 4.6.2018 tekemät
päätökset edellyttävät, että maakuntauudistus toteutuu 1.1.2020 alkaen. Seinäjoen ja Lapuan kaupungit ovat valmiita siihen, että maakunnallinen In house -työterveysyhtiö rakennetaan Seinäjoen Työterveys Oy:n pohjalle 1.1.2020 alkaen siten, että yhtiön omistajiksi tulevat nykyisten omistajien lisäksi Etelä-Pohjanmaan maakunta ja muita kuntia sekä kuntayhtymiä. Mikäli järjestely edellyttää omistusjärjestelyjä, Seinäjoen ja Lapuan kaupungit ovat
valmiita myymään tarvittaessa osakkeitaan käyvästä arvosta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on valmis pääomittamaan perustettavaa yhtiötä.
Perustettavan työterveyspalveluja tuottavan yhtiön toimintalinjauksia
Edellä mainitut ehdolliset päätökset huomioiden perustettavan yhtiön tulee toimia In house yhtiönä maakunnan järjestämisvastuun alkuun saakka ja vasta sen jälkeen muuttaa toimintansa markkinoilla toimivaksi. Nykyarvioiden mukaan ulkopuolisten asiakkaiden osuus jäisi
hankintalain edellyttämän 10 prosentin alle. Tällöin mukaan lähtevien osapuolten ei tarvitsisi
erikseen kilpailuttaa työntekijöidensä työterveyshuoltoa 1.1.2019 alkaen. Perustettavan yhtiön strategisena tavoitteena on
• tuottaa laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita työterveyshuollon lakisääteisiä ja sairaanhoidollisia palveluja maakunnan, kuntien ja eri yritysten työntekijöille,
• pysyvien työterveyshyötyjen saaminen ja työkyvyttömyydestä aiheutuvien menojen
laskeminen,
• työkyvyn varhaisen tuen mallin pitkäjänteinen edelleen kehittäminen sekä
• toimia asiakashankinnan ja -ohjauksen keskeisenä kanava, jolla varmistetaan asiakasvirran ohjaaminen omiin palveluihin.
Lisäksi tavoitteena on kehittää ja tehostaa julkista työterveyshuoltoa niin, että se kykenee
jatkossa olemaan työterveyden tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa suunnannäyttäjä ja
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haastamaan yksityisen markkinaehtoisen työterveyshuollon kehittymään pysyvien terveyshyötyjen aikaansaamisessa.
Maakunnan liikelaitoksien ja sen tytäryhteisöjen kilpailukyvyn varmistamiseksi tulevaan soteympäristöön (sote-keskus) on kyettävä muodostamaan palvelukokonaisuus, jossa on vapaan valinnan mukaiset palvelut ja työterveyspalvelut sekä tiivis kytkentä maakunnan liikelaitokselle kuuluviin erityispalveluihin. Markkinoilla toimiva työterveyshuoltoyhtiö tukee julkisen
sote-keskuksen toimintaa.
Ehdollinen vastaus Kevan valmistelussa olevan In house -työterveysyhtiön perustamisen jatkoselvityksessä mukana olemisesta
Keva on tehnyt selvitystä valtakunnallisen In house -työterveysyhtiön perustamisesta kevään
2018 aikana. Selvityksen perusteella seuraavat tahot ovat ilmoittaneet olevansa mukana
jatkoselvityksessä sitoumuksetta valtakunnallisen työterveysyhtiön muodostamismahdollisuudesta:
 Sairaanhoitopiirit – Hus, Eksote, KSSHP, PPSHP, VSSHP
 Kaupungit ja kunnat – Turku, Oulu, Hämeenlinna, Naantali, Uusikaupunki, Raisio,
Vehmaa, Pyhäranta, Kustavi, Taivassalo
 Maakunnat, työterveystoimijat ja muut tahot – Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri,
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelu, Länsirannikon työterveys
Lisäksi keskustelut johtoryhmätasolla ovat käydyt/käynnissä useamman kymmenen kunnan,
sairaanhoitopiirin tai sote-valmisteluorganisaation kanssa. Mukana on Suomen suurimpia
kaupunkeja aina seutukaupunkeihin saakka. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri suhtautuu
myönteisesti valtakunnallisen In house -työterveysyhtiön perustamiseen Kevan johdolla.
Kevan näkemyksen mukaan uudenlaisella yhteistyöllä työterveyshuollon, työnantajien ja
työntekijöiden sekä työeläketoimijan kesken, kyetään parantamaan työssäjaksamista, pidentämään työuria ja näin parantamaan työeläkejärjestelmän kestävyyttä. Lähtemällä
omistajaksi valtakunnalliseen in house -yhtiöön voidaan turvata pitkäaikainen omistajaasiakkaan arvon kasvattaminen toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä työterveyden pitkäjänteinen kehittäminen, laatu ja vaikuttavuus.
Keva pyytää ehdollista vastausta 30.6.2018 mennessä siitä, onko alue mukana valtakunnallisen In house -työterveysyhtiön valmistelussa.
Edellä mainittuja asioita esittelevät kokouksessa tarkemmin vastuuvalmistelijat Tanja Penninkangas ja Ilpo Koivisto.
Ehdotus:
Kuntajohtajafoorum merkitsee maakunnallisen työterveyspalveluja tuottavan yhtiön valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Kuntajohtajafoorum merkitsi maakunnallisen työterveyspalveluja tuottavan yhtiön valmistelutilanteen tiedoksi.
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Etelä-Pohjanmaalle valinnanvapauspilotti asiakassetelipalveluihin
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 15.5.2018 valinnanvapauden pilotteja kymmeneen
maakuntaan. Etelä-Pohjanmaalle myönnettiin 2,5 miljoonan euron rahoitus asiakassetelipalveluiden pilotoimiseksi. Päätökset ovat ehdollisia valinnanvapauslain hyväksymiseen nähden.
Perustuslakivaliokunta antoi 1.6.2018 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausuntonsa soteuudistuksen valinnanvapauslaista. Lausunnon perusteella eduskuntakäsittelyssä joudutaan
tekemään lakiehdotukseen useita muutoksia. Pilotointia ei voi aloittaa ennen kuin valinnanvapauslaki on vahvistettu.
Valinnanvapauslakiin edellytetyt korjaukset valmistellaan ministeriöissä ja toimitetaan eduskunnalle vastineena. Valinnanvapauden pilotointia koskevat tarkemmat päätökset on
aiemmin ilmoitettu toimitettavaksi hakijoille kesäkuun 2018 aikana. Perustuslakivaliokunnan
lausunnon johdosta tulevat muutokset tulee kuitenkin ensin arvioida ja pilotteja koskevien
päätösten toimittaminen sopeutetaan eduskuntakäsittelyssä olevaan valinnanvapauslakiin.
Vastuuvalmistelija Tanja Penninkangas kertoo kokouksessa tarkemmin valinnanvapauspilottien jatkovalmistelusta.
Ehdotus:
Kuntajohtajafoorum merkitsee tiedoksi Etelä-Pohjanmaalle myönnetyn valinnanvapauspilottipäätöksen sekä kansallisen valmistelutilanteen valinnanvapauspilottien osalta.
Päätös:
Kuntajohtajafoorum merkitsi tiedoksi Etelä-Pohjanmaalle myönnetyn valinnanvapauspilottipäätöksen sekä kansallisen valmistelutilanteen valinnanvapauspilottien osalta.
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Maakunnan sote-liikelaitoksen palvelurakenneverkko
VATE on kokouksessaan 31.5.2018 (§105) päättänyt sote-liikelaitoksen toimintalinjausten jatkovalmistelun yhteydessä, että VATE käsittelee kokouksessaan 14.6.2018 esitystä soteliikelaitoksen palvelurakenneverkosta.
Em. verkoston rakenteen sisältämien palveluiden tarkempi sisältö eri aluetoimipisteissä tulee
vaihtelemaan väestön palvelutarpeiden mukaisesti. Esim. dialyysin aluetoimintaa ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa jokaisella aluetoimipisteellä.
Kokonaisuuden valmisteluun tarvitaan jatkovalmistelussa täydentäviä tietoja mm. palvelutarpeesta ja taloudesta.
Sote-liikelaitoksen palvelurakenneverkon valmistelua on jatkettu siten, että palvelurakenteen ja palveluverkon lähtökohtia ja valmisteluvaihetta on käsitelty maakunnan asiantuntijaryhmässä 7.6.2018 (§31). Asiantuntijaryhmässä esiin tulleiden kommenttien pohjalta soteliikelaitoksen organisoitumista, rakennetta ja verkkoa on valmisteltu VATEn 14.6.2018 kokousta varten.
SOTE-projektinjohtaja Harri Jokiranta ja vastuuvalmistelija Päivi Leikkola kertovat kokouksessa
tarkemmin maakunnan sote-liikelaitoksen toimintakokonaisuuden jatkovalmistelusta sekä
VATEssa asiasta käydyistä keskusteluista.
Ehdotus:
Kuntajohtajafoorum merkitsee tiedoksi sote-liikelaitoksen palvelurakenneverkon valmisteluvaiheen.
Päätös:
Kuntajohtajafoorum merkitsi tiedoksi sote-liikelaitoksen palvelurakenneverkon valmisteluvaiheen.
SOTEMAKU-kuntajohtajafoorum toivoo, että palvelurakenteeseen liittyvässä päätöksenteossa kiinnitetään vakavaa huomiota uutta maakuntaa koskeviin talouslaskelmiin ja ennakoituihin kustannusnousuihin (esim. vuokriin), ja että valmistelussa lähdetään vakavasti kehittämään myös digitaalisia ja liikkuvia palveluita.

Etelä-Pohjanmaan
SOTEMAKUkuntajohtajafoorum
Muistio

39 §

Nro 4/2018

10

Kokouspäivämäärä
15.6.2018

Maakunnan sote-keskuksen palvelurakenne ja palveluverkko
VATE on käsitellyt kokouksessaan 31.5.2018 (§106) maakunnan sote-keskuksen toimintakokonaisuuden linjauksia ja päättänyt, että se tekee kokouksessaan 14.6.2018 esityksen sotekeskuksen palvelurakenneverkosta SOTEMAKU-johtoryhmän ja VATEn yhteiseen iltakouluun
19.6.2018.
Sote-keskuksen eri toimipisteiden palveluiden sisältö tulee vaihtelemaan sote-keskuksen vastuuväestön (eli sote-keskukseen listautuneiden ja listattavien asiakkaiden) palvelutarpeiden
mukaisesti. Valmistelun edetessä täydentäviä tietoja tarvitaan asiakkaiden palvelutarpeesta, asiakassegmentoinnista, julkisen sote-keskuksen markkina-asemasta ja taloudesta.
Maakunnan sote-keskuksen palvelurakenteen ja -verkon valmistelua on jatkettu maakunnan asiantuntijaryhmässä 7.6.2018 (§31). Asiantuntijaryhmässä esiin tulleiden kommenttien
pohjalta maakunnan sote-keskuksen organisoitumista, rakennetta ja verkkoa on valmisteltu
VATEn 14.6.2018 kokousta varten.
SOTE-projektinjohtaja Harri Jokiranta ja vastuuvalmistelija Tanja Penninkangas kertovat kokouksessa tarkemmin maakunnan sote-keskuksen toimintakokonaisuuden jatkovalmistelusta
sekä VATEssa asiasta käydyistä keskusteluista.
Ehdotus:
Kuntajohtajafoorum merkitsee tiedoksi maakunnan sote-keskuksen palvelurakenneverkon
valmisteluvaiheen.
Päätös:
Kuntajohtajafoorum merkitsi tiedoksi maakunnan sote-keskuksen palvelurakenneverkon
valmisteluvaiheen.
SOTEMAKU-kuntajohtajafoorum toivoo, että palvelurakenteeseen liittyvässä päätöksenteossa kiinnitetään vakavaa huomiota uutta maakuntaa koskeviin talouslaskelmiin ja ennakoituihin kustannusnousuihin (esim. vuokriin), ja että valmistelussa lähdetään vakavasti kehittämään myös digitaalisia ja liikkuvia palveluita.
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Kokouskalenteri
Sovitaan kuntajohtajafoorumin syksyn 2018 kokousajat kokouksessa.
Alustavat ehdotukset syksyn kokouspäiviksi:
* ti 21.8. klo 9.30
* to 11.10. klo 12
* pe 23.11. klo 10
Päätös:
Kuntajohtajafoorumin syksyn 2018 kokousajat, joista sihteeri laittaa kokouksen osallistujille kalenterikutsut.
 ti 21.8. klo 8.30
 to 11.10. klo 12
 pe 23.11. klo 10
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Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.11.
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