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Ajankohtaista 9/2018

• Uudistukselle vuoden lisäaika toistamiseen

– kolmas esivalmisteluvaihe käynnistyi
– varmuus lakien hyväksymisestä saadaan 12/2018 => maakunnat
perustetaan voimaanpanolain voimaantullessa
– järjestämisvastuu maakunnille 1.1.2021
– valmistelurahoituksen jatko turvataan

• Lähiajan aikataulut

– Nerg: ”Näemme nopeasti syksyllä, miten käsittely etenee”
– sote-valiokunta ryhtynyt jatkamaan lakien käsittelyä; kuulemiset
päätetty lopettaa, käsittely valmiiksi syyskuun aikana(?)
– lakien eduskuntakäsittely marras-joulukuulla (Stv > Pevi > Suuri Sali)
– VATEn virallinen toimikausi 1.1.-31.7.2019
– maakuntavaalit eurovaalien yhteydessä 26.5.2019 (jos lait ovat
voimassa marras-joulukuulla)
– uusi maakuntavaltuusto aloittaa 1.8.2019
– uuden maakunnan rekrytoinnit alkavat syksyllä 2019
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Uusi aikataulu
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Miten valmistelu jatkuu?
• Toimenpiteitä maakunnallisessa valmistelussa:

– siirrytään yhä enemmän ”valmistelusta tekemiseen”. Keskitytään
syksyllä 2018 erityisesti asioihin, joita voidaan uudistaa jo
nykyrakentein ja nykyisellä lainsäädännöllä.
– SOTE-puolella pohditaan, mitä voidaan joka tapauksessa tehdä
maakunnallisen integraation parantamiseksi valmistelun
etenemisaikataulun venymisestä huolimatta
– MAKU-asioista osa etenee lakien hyväksynnän aikatauluista
riippumatta (kasvupalvelut, tulevaisuustyö, maaseutuhallinto?),
etenee osa-aikaispanostuksilla
• HUOM! MAKU-rahoituskriteerit kestämättömiä
– tukipalveluissa valmistelua suunnataan maakunnan tulevaa
yhteistyötä hyödyttäviin toimenpiteisiin (esim. päättyviä
sopimuksia on yli 1200 => miten voidaan tehdä yhteistyötä?)
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Miten valmistelu jatkuu?
• Valmistelurakenteeseen ei nyt tehdä isoja muutoksia, mutta osin
työpanosta siirretään takaisin luovuttaviin organisaatioihin (siltä osin
kuin mahdollista ja järkevää)
– Ei uusia rekrytointeja tai sopimuksia tai isoja hankintoja
– Työryhmien työskentelyä tarkistetaan
• Aktiivisesti mietitään asioita, jotka voivat odottaa tammikuuhun 2019
ja asioita, joiden valmistelua ei voida himmata
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Miten valmistelu jatkuu?
maakuntastrategia
⇒ Luonnos sisällöstä hyvällä mallilla. Valmistelu syksyllä ”on hold” ja
valmistelu jatkuu täydellä teholla tammikuussa 2019.
osallisuus
=> Uuden maakunnan lakisääteiset vaikuttamiselimet (nuorisovaltuusto,
vammaisneuvosto, vanhusneuvosto) käynnistetty ennakoivasti.
Yhteistyötä järjestöjen kanssa. Osallisuussuunnitelma työstetään lakien
voimaan tultua.
brändityö
⇒ Brändäysprosessi oli hyvä ja valmiudet jatkaa
maakuntakokonaisuuden osalta ovat heti lakien voimaantultua.
hallintosääntö, konsernirakenne ja poliittinen ohjausmalli
(lautakunnat/valiokunnat)
⇒ Valmistelua jatketaan, mutta yhteiset käsittelyt alkavat vasta 2019
keväällä.
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Miten valmistelu jatkuu?
hyvä hallinta ja hallinto / HHH + ohjausinstrumentit
⇒ Valmistelua jatketaan, mutta poliittiseen valmisteluun vasta
2019 keväällä.
talous ja koetalousarvio
⇒ Seurataan valtiovarainministeriön ohjeistusta koetalousarviosta, joka
vaikuttaa kokonaisuuden valmisteluun.
henkilöstöasiat
⇒ Valmistelu jatkuu suunnitelmien mukaisesti.
viestintä ja nettisivut
⇒ Nettisivut isolle yleisölle tulevat aikaisintaan kesällä 2019. Olennaista,
milloin asiakas alkaa tarvitsemaan tietoa. Seurataan myös muiden
maakuntien ratkaisuja. Aktiivisin valmisteluaika tammikuusta 2019
eteenpäin.
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Miten valmistelu jatkuu?

sopimukset
⇒ Sopimuksia on päättymässä tämän vuoden lopussa noin 1200 ja
ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä noin 1100 lisää.
Yhteistyötä maakuntavalmistelun ja kuntien välillä on tärkeää
vahvistaa.
ICT
⇒ Valmistelu jatkuu suunnitelmien mukaan.
tietosuoja ja rekisterinpito
⇒ Valmistelu jatkuu suunnitelmien mukaan.
tietokokonaisuustyö
⇒ Tiedolla johtamiseen ja asiakkuuksien hallintaan liittyvien
tietojärjestelmien rakentumista jatketaan pääosin valtakunnallisesti
⇒ Indikaattorityötä on käynnistetty
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Miten valmistelu jatkuu?
sote
⇒ Valmistelu edennyt aikataulun mukaisesti
⇒ Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-2021> kehittämistä jo
nykyrakentein
⇒ Maakunnallisen työterveysyhtiön valmistelu
⇒ LAPE kiinteä osa valmistelua
⇒ I&O kiinteä osa valmistelua
⇒ Maakunnallinen HYTE kertomus
⇒ Toimintaa kuvaava indikaattorikokonaisuus
⇒ Etelä-Pohjanmaan yrittäjien ja järjestöjen keskinäistä
verkostoitumista
⇒ Sote-toimijoiden omaehtoinen muutostyö
⇒ TKKI-verkoston rakentuminen, yhteistyöalueella (OT - osaamis- ja
tukikeskusverkko)
⇒ Yhteistyöalue-valmistelu
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Miten valmistelu jatkuu?
ennakointi, tulevaisuustyö
⇒ Maakunnallista ennakointi- ja tulevaisuustyötä uudistetaan jo
nykyrakentein
kasvupalvelut
⇒ Valmistelu etenee joka tapauksessa hallinnonalan omana
uudistuksena
⇒ Markkinavuoropuhelut, pilotit
kehittäminen ja rahoitus
⇒ Valmistelu jatkuu nykyisen ohjelmakauden mallein, huomioitava
uusi RR-ohjelma
⇒ Maakunnan ja kuntien elinkeino- ja yrityspalveluiden
yhteistoimintamallin valmistelu jatkuu
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Miten valmistelu jatkuu?
maatalous
⇒ Viljelijätukien ja tukivalvonnan osalta valmistelu on edennyt pitkälle
⇒ Alkutuotannon valvontatiimi -toimintamallia on mahdollisuus
testata jo nykylainsäädännön puitteissa ja nykyrakentein
⇒ Lomituspalvelujen osalta ei ole uutta tietoa
alueiden käyttö, liikenne
⇒ Tienpitoalueen vaihtoehtoja mietitään, odottaa lainsäädäntöä
⇒ Alueiden käytön, luonnonsuojelun osalta odotetaan laisäädäntöä
ympäristö
⇒ Ehdotus pohjalaismaakuntien ympäristöyhteistyön periaatteista
valmistunut, maakuntien ja tilakeskuksen yhteistyö
vesistörakenteiden osalta
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Arvot pohjana maakuntastrategiatyölle
• Poliittinen johtoryhmä ja VATE ovat hyväksyneet alla olevat arvot jatkotyön pohjaksi:

Arvo:
AJASSA ELÄMINEN
-

Uskallusta katsoa huomisen yli
tulevaisuuteen
eteläpohjalaisten hyväksi
Taito ja tahto uudistua

Arvo:
IHMISEN ARVOSTAMINEN
-

Arvostus itseään sekä toista
ihmistä kohtaan eri
elämäntilanteissa
Asiakkaiden ja työntekijöiden
tukeminen arjessa

Arvo:
VASTUUN KANTAMINEN
-

Yhteinen ja oma vastuu työssä
ja päätöksenteossa
Toimitaan sosiaalisesti,
ekologisesti ja taloudellisesti
kestävästi

Maakuntastrategian päälinjauksia

• Poliittinen johtoryhmä ja VATE ovat hyväksyneet alla olevat linjaukset jatkotyön pohjaksi:
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

Vaikuttava ja
laadukas
palvelu

Strategiset
painopistealueet
Viihtyisä, turvallinen ja kestävä
elinympäristö
Asukas osallisena ja vaikuttajana
Vahva ja vastuullinen julkinen
toimija
Toimivat palvelukokonaisuudet ja
uudet tuottamisen muodot

Osaava ja
hyvinvoiva
henkilöstö

Vuorovaikutuksellinen johtaminen

Toimiva ja
avoin
yhteistyö

Maakuntakonsernin sisäinen
toiminta

Kehittyvä henkilöstö ja työyhteisö

Maakuntakonsernin kumppanuus
verkostot

Uudistusta osana maakuntauudista tai
nykyrakentein
• Odotusarvo, että uudistus etenee!
• Sellaista vaihtoehtoa ei liene olemassa, että palataan
ennalleen missään toiminnoissa
• Kun tiedetään miten lait etenevät, uudistamista lähdetään
viemään eteenpäin aktiivisesti vallitsevassa tilanteessa
• Jo nyt voidaan toteuttaa uudistamisen askeleita, ei vasta
vuonna 2021
• Ehdottomasti viimeinen dl epävarmuudelle on joulukuun alku
eli silloin tiedämme etenemisestä, eikä valmistelun
jatkoaikoja enää tule
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