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Ajankohtaista 9/2018
• Uudistukselle vuoden lisäaika
– järjestämisvastuu maakunnille 1.1.2021
– sote-keskukset aloittavat vuosina 2021-2023
– valmistelurahoituksen jatko turvataan myös vuodelle 2019

• Lähiajan aikataulut
– sote-valiokunta ryhtynyt jatkamaan lakien käsittelyä;
kuulemiset lopetettu, käsittely valmistunee syyskuun aikana
– lakien eduskuntakäsittely marras-joulukuulla
– 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 tekeminen jatkuu?

• Toimenpiteitä maakunnallisessa valmistelutyössä:

– SOTE-puolella viedään eteenpäin toimia, jotka voidaan joka
tapauksessa tehdä maakunnallisen integraation parantamiseksi
etenemisaikataulun venymisestä huolimatta
– MAKU-asioista osa etenee lakien hyväksynnän aikatauluista
riippumatta (kasvupalvelut, maaseutuhallinto), muutenkin
uudistuksen tekemistä on hoidettu osa-aikaispanostuksilla
– tukipalveluissa toimintoja suunnataan maakunnan tulevaa
yhteistyötä hyödyttäviin toimenpiteisiin (esim. päättyviä
sopimuksia on yli 1200 => miten voidaan tehdä yhteistyötä?)

• Valmistelurakenteessa työpanosta vähennetty siltä osin
kuin mahdollista ja järkevää
• Ei uusia rekrytointeja tai sopimuksia tai isoja hankintoja
• Työryhmien työskentelyä ja eri osa-alueiden ajoituksia
tarkistettu
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Ajankohtaista
sote-uudistuksessa
Harri Jokiranta
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SOTE EPllä lyhyesti 1/4
• Valmistelu EP edennyt kokonaisuutena suunnitelmien ja
aikataulun mukaisesti
•

•

Liikelaitos, sote-keskus, järjestäjä … sote palvelukokonaisuudet, -prosessit,
-palveluverkko, -palvelustrategia, …

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-2021/
Suositukset vuodeosastotoiminta
1. Perusterveydenhuollon akuuttiosastojen toimintaedellytykset ovat:
päivittäinen
lääkärin päätöksenteko laboratorio ja röntgen palvelut tukena.
2. Tehostetaan koti- ja avokuntoutusta.
3. Perustetaan kotikuntoutustiimit.
4. Kuntoutusosastot sijoitetaan tulevaisuudessa akuuttivuodeosastojen
yhteyteen.
5. Laajennetaan kotisairaalatoimintaa.
6. Keskitetään psykogeriatrinen osastohoito Seinäjoelle.
7. Kehitetään saattohoitoa.

•

Maakunnallisen työterveysyhtiön valmistelu

SOTE EPllä lyhyesti 2/4
•

LAPE kiinteä osa valmistelua
Perhekeskustyö

•

–

LAPE kierrokset menossa -> alueelliset tapaamiset perhekeskustyön etenemisestä
ja yhteys maakunnan sote valmisteluun

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelustrategia 2018 - 2019

•

–
–
–

Sen alla Lastensuojelun strategia (Lastensuojelun tiekartta/ A. Kananojan selvitys)
Raamittaa muutostyötä kohti lastensuojelun kehittyneempää versiota
Osaamisen vahvistaminen kaikissa lasten ja perheiden palveluissa, mm
varhaiskasvatus, lastensuojelu, perheneuvolat, kouluympäristö

Avainsanoja: Toimintakulttuurin muutos, perustason vahvistaminen,
perhekuntoutus, lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen, si-sote

•

• I&O kiinteä osa valmistelua
•
•
•
•
•

Maakunnallisen ikäihmisten palvelustrategian laatiminen
Loppuraportti ministeriöön 30.11 mennessä
Teemaryhmien kokoontumiset jatkuvat
Seminaarit: Obs! 25.10 Ikäihmisten asumisen seminaari
Avainsanoja: asuminen, asiakasohjaus, kotihoito, kotikuntoutus,
omaishoito, perhehoito.

SOTE EPllä lyhyesti 3/4
•

Maakunnallinen HYTE kertomus
•
•

•

Tehty koonta kuntien hyte-kertomuksista (sisällön analyysi)
Miten rakennetaan prosessi, jolla sidotaan toimijat (kunnat, järjestöt,
maakunta, jne.) yhteiseen toimintaan (hyvinvointikertomus, suunnitelma, seurannan ja suunnittelun tietopohja, eva)?

Toimintaa kuvaava indikaattorikokonaisuus
•
•

Tilasto, asiantuntijuus, kokemus palvelutarpeesta, käytöstä ja
tulevaisuusnäystä valmistelun tueksi ja toiminnan ohjauksen välineeksi.
Tarkoituksena päästä kiinni mm. NHG-selvityksen avauksiin
säästö/kehittämispotentiaaleista

• Etelä-Pohjanmaan yrittäjien ja järjestöjen keskinäistä
verkostoitumista
• Yrittäjille ja järjestöille tilaisuuksia, millaisia mahdollisuuksia uudessa
maakunnassa on toimia palveluntuottajana.
• Sote-valmistelun, IntoSeinäjoki, Versote-hanke, Sitra, ELY-keskus ja E-P:n
Järjestöt.

SOTE EPllä lyhyesti 4/4
•

Sote-toimijoiden omaehtoinen muutostyö (mm.)
•
•
•
•

Sitran Terveyskeskusten kilpailukyky -valmennusohjelma
Johtajana yli rajojen – Johtamisyhteistyö sotessa tutkimushanke
Soteuttamo: Sitran ja kuntatoimijoiden fasilitoima sosiaali- ja
terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki.
PK-yrityskiihdyttämö sote-toimijoille: sote-alan pk-toimijoiden (yritykset
ja elinkeinotoimintaa harjoittavat järjestöt) kilpailu- ja muutoskyvyn
kehittäminen (Sitra, TEM)

Kehittämisorganisaatioiden (TKKI) verkoston rakentumista
alueella, YT-alueella (OT - osaamis- ja tukikeskusverkko) ja
kansallisesti mallinnettu
• THL arviointiraportti valmistuu
•

• Tarkempia havaintoja sote-kokonaisuudesta

• Yhteistyöalue-valmistelu
– Rainer Zeitlin ja yhteistyösopimus

Ajankohtaista
maakuntauudistuksessa
Heli Seppelvirta
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Maakuntastrategia
• Osallistavan strategiaprosessin seurauksena saatiin
aikaan päälinjaukset, jotka VATE ja SM-jory ovat
hyväksyneet huhtikuussa 2018 jatkotyön pohjaksi
• Luonnoksen valmistelu on pitkällä, mutta sen työstämistä
ja käsittelyä jatketaan vasta lakien tultua voimaan
• Seuraavassa vaiheessa kiinnitetään huomiota erityisesti
henkilöstön ja asukkaiden osallistamiseen sekä strategian
mittarointiin
• Maakuntastrategian pohjalta on käynnistetty uuden
maakunnan brändityö
• Uusi aikataulu mahdollistaa aidosti
maakuntavaltuutettujen vaikuttamisen strategian
sisältöihin
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Tietokokonaisuustyö
• Tiedolla johtamiseen ja asiakkuuksien hallintaan
liittyvien tietojärjestelmien rakentuminen
– Vimanalla lähdössä liikkeelle mittava projekti, maakuntien
tiedolla johtamisen ratkaisukokonaisuus (MaTi)
– CRM:n osalta on meneillään esiselvitys, TEM:n yritysCRM on juuri
saatu käyttöön ja henkilöCRM on valmistelussa
– Maakunnassa on myös omia ajatuksia edetä
– Vimana-hankkeista maakunnille mahdollisesti kustannuksia jo
rakennusvaiheessa, oltiin mukana tai ei (+ tuleva
käyttövelvoite)

• Indikaattorityö
• Ennakointi- ja tulevaisuustyö / uuden toimintamallin
rakentaminen
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Kasvupalvelut
Järjestämis- hankintaosaamisen kehittäminen
Innovatiiviset hankinnat ja prosessit
Markkinavuoropuhelut
Kasvupalvelupilotit: Työllistymisen palveluallianssin
kehitysvaihe
• Maakunnan ja kuntien elinkeino- ja yrityspalveluiden
yhteistoimintamallin rakentaminen
•
•
•
•
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Kehittäminen ja rahoitus

• Valmistelu edennyt kohtuullisen pitkälle, tehty nykyisen 2020
päättyvän ohjelmakauden toimeenpanomenettelyt
huomioiden
• Rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnin osalta vuoden siirtymä
tarkoittaa sitä, että nykyisellä keskitetyllä mallilla (RR-ELYT ja
maakuntien liittojen keskittämismalli) edetään kuluvan
ohjelmakauden 2020 loppuun
• Seurattava uuden kauden 2021–2027 valmistelua ja
tarkasteltava valmistelutyötä sen mukaisesti, uuden kauden
valmistelu on kansallisella tasolla vasta alkamassa
– Sovittu uuden kauden valmistelun seuraamisesta liiton ja ELYn
pienryhmällä, joka tarkastelee sekä maaseutuohjelman että RRohjelman valmistelua kokonaiskuvan saamiseksi

• Maakunnan ja kuntien elinkeino- ja yrityspalveluiden
yhteistoimintamallin valmistelu jatkuu, ei ole riippuvainen
uudistuksen etenemisestä
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Maatalous
• Viljelijätukien ja tukivalvonnan osalta valmistelu on edennyt
pitkälle, valmistelua on tehty nykyisen 2020 päättyvän
ohjelmakauden hallinnointimallin ja toimeenpanomenettelyjen
mukaisesti
• Seurattava uuden kauden 2021–2027 valmistelua ja
tarkasteltava valmistelutyötä sen mukaisesti, uuden kauden
valmistelu on kansallisella tasolla vasta alkamassa => näiden
toimintojen osalta ei siten aktiivisia valmistelutoimia syksyn
aikana
• Alkutuotannon valvontatiimi toimintamallia (AVI, kuntien
ympäristöterveydenhuolto, ELY-keskus) voidaan käynnistää ja
testata syksyn aikana nykylainsäädännön puitteissa ja
nykyrakentein
• Lomituspalvelujen osalta ei ole uutta tietoa,
lomituspalvelulakiesitys tultaneen antamaan syksyn aikana
(siirtynyt useaan kertaan) => ei aktiivisia valmistelutoimia
lainsäädännön ja valtakunnallisten linjausten puuttuessa
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Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne
Etenee:
• Tienpitoalueen muodostaminen. Vaihtoehtoja mietitään,
odottaa kakkoslakipakettia.
• ELY:n järjestämän joukkoliikenteen ja sote-kuljetusten
integrointi ja järjestäminen. Edellyttää poikkihallinnollisen
yhteistyön ja suunnittelun syventämistä.
• Maakuntaympäristötehtävien tietojärjestelmäprojekti
etenee keskeytyksettä jatkoajasta huolimatta.
On hold:
• Alueidenkäytön suunnittelun ja kuntakaavoituksen
edistämisen puolella kaikki on periaatteessa valmista –
odotetaan lakeja.
• Luonnonsuojelun edistäminen, esivalmistelussa edetty niin
pitkälle kuin mahdollista – odotetaan lakeja.
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Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne
• Ehdotus pohjalaismaakuntien ympäristöyhteistyön
periaatteista valmistunut
• Koottu tiedot Etelä-Pohjanmaan maakunnan vastuulle
siirtyvistä vesitaloudellisista hankkeista, joihin liittyy
mm. 156 vesioikeudellista lupaa ja yli 1 200 rekistereihin
merkittyä rakennetta
• Vesistörakenteiden tulevaisuutta valmisteleva
maakuntien ja Maakuntien tilakeskus Oy:n työryhmä laatii
raportin syksyn aikana ja esittää, että valmistelua
jatketaan selvittämällä mm. rakenteiden todellinen arvo
ja tulevan rahoituksen periaatteet
• Vesi- ja kalataloustehtävien tulevaisuutta valmistelevat
työryhmät laativat syksyn aikana raportin ja esittävät,
että valmistelua jatketaan, kun MAKU-lakipaketti on
hyväksytty
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Ajankohtaista
”konserniasioissa”
Johanna Sorvettula
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Kevät 2018 ja yleistehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SopimusDD kunnilta ja kuntayhtymiltä valmis
Yhteisen sopimusrekisterin tuki muulle valmistelulle
Hallintosäännön ja ohjausinstrumenttien ensimmäiset alustavat
luonnokset
HHH ja toimintajärjestelmäsuunnitelman alustavat luonnokset
Sopimusten siirtosuunnitelma hahmoteltu, tikolaki+ohjeet valmiit
Toiminnan ja ICT -kokonaisarkkitehtuuri valmis ensimmäiseen siirtoon
VM:n tietopankkiin, ei julkinen
Tietosuoja-asetuksen ohjeistus
Riskienhallinnan kokonaiskuva
Hallintopäätös tilannekuva
Maakunnan digiyhtenäistämispolitiikka
Yleistehtävät
–
–
–
–

Verkostotehtävät jatkuvat
Valmistelun juridinen tuki
UNA Oy, in house -juridiikka
Koulutus Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa

Syksyn 2018 tehtävät
•

Hallintosääntö, konsernirakenne ja poliittinen ohjausmalli
=> Valmistelua jatketaan mutta yhteiset käsittelyt alkavat vasta 2019 keväällä.

•

Kokonaisarkkitehtuuri
⇒ IMS-rakenteen ja konsernipalveluiden mallinnusta jatketaan, varaudutaan järjestämään
koulutusta marras-joulukuulla 2018; ARCin yhteinen päivittäminen jatkuu vasta tammikuulla
2019.
⇒ Järjestämisen kokonaisarkkitehtuuri

•

Konsernipalvelut ja niiden tuotteistaminen
⇒ Rakenteiden ja tehtävien tarkentaminen
⇒ Tuotteistamisen yhtenäiset prosessikuvaukset ja tuotteistamisen suunnitelma
⇒ Tutustuminen AVIlta siirtyviin tehtäviin

•

Hyvä hallinta ja hallinto / HHH + ohjausinstrumentit
⇒ Valmistelua jatketaan asiasisältöjen tarkennuksina

•

Sopimukset
⇒
⇒
⇒
⇒

•

SopimusDD valtion organisaatioista siirtyvistä sopimuksista valmistuu syksyllä 2018
Sopimusohjauksen mallintaminen ja hankintaohjeiden yhteensovittaminen
Sopimusrekisterin ylläpitäminen
Hankintapohjien jatkovalmistelu ja mahdollinen tuki nykyisille organisaatioille

Tietosuoja ja rekisterinpito
⇒ Valmistelua jatketaan suunnitellusti

ICT-asiantuntijaryhmän
tilanne
Ari Pätsi
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Yleistä tilanteesta ICT-näkökulmasta
•

Toimeenpanosuunnitelma esitetty 6/2018
-

-

Suunnitelmassa linjattavia asioita runsaasti, jotka edelleen tärkeitä
Projektien aikatauluja ja projektien käynnistymisen aikatauluja porrastetaan tarpeen mukaan, mikä
osaltaan voi helpottaa hieman resurssiongelmaa
Kansallinen valmistelu voidaan huomioida lisäajan puitteissa paremmin

Päätöksentekoon tarvittava taho epäselvä/ toimintaympäristö, johon muutosta
tehdään ei ole varmistunut
Maakunnan yhden rekisterinpitäjyyden siirtyminen tulevaisuuteen etenkin sotesektorilla vaikeuttaa konsolidointityötä
Epävarmuus rahoituksessa ja henkilöiden rekrytoinneissa
Sopimusneuvottelujen viivästyminen toimittajien kanssa
Rahoitus ja kustannukset
-

-

VM:n II vaiheen rahoitus syksy 2017-kevät 2018 (jatkettu syksyyn ja myös lupa toteutukseen)
- 1.2 milj euroa, käytetty 31.8. 2018 1.047.000 (kustannuksia ja työpanoksia vielä puuttuu)
VM:n III myönnetty v. 2018
- 1. vaihe 1 446 276 euroa
- 2. vaihe 4 338 827 euroa vaten virallistuttua ( tarkempaa ohjetta ei VM:ltä vielä ole)
Epävirallisena tietona VM:lle todettu, että vuoden 2018 kustannuksia siirtyy seuraaville vuosille ja vielä
2020-2021 syntyy muutoskustannuksia

ICT-asiantuntijaryhmän jatkolinjauksia
•

Suunnitelmia ja toimintaympäristön kuvausta tarkennetaan edelleen
–

•

Sote-konsolidointityötä jatketaan siihen pisteeseen kuin se lainsäädännön puitteissa
on mahdollista
–

–

•

Henkilöstöhallinto edistyy, asiainhallintaa edistetään
Muut ml. taloushallinto on riippuvainen maakunnan muiden toimijoiden etenemisestä

Aluekehityksen ja pelastustoiminnan tietojärjestelmäpalvelut
–
–

•

VATEn toiminnan turvaaminen, alueverkot mukaan
mahdolliset pilotit, mutta muutentoteutusta joudutaan siirtämään eteenpäin
soten aikataulun vaikutus huomioidaan

Hallinnolliset järjestelmät
–
–

•

terveydenhuolto, sosiaalihuolto, vanhat tiedot, tiedolla johtaminen ml. MasterData selvitys,
sähköiset palvelut ml. suomi.fi, sote-tietopaketit, palveluseteli (hebu ja asiakasseteli odottaa
linjauksia)
rekisterinpitäjyys ja mahdolliset muutokset huomioitava projekteissa ja hankinnoissa

ICT-infran osalla muutoksia toteutussuunnitelmiin ja rahoitukseen
–
–
–

•

Kokonaisarkkitehtuurityön jatkaminen tärkeää

Pääosin aikataulut siirtyvät, valtion järjestelmien tarkennus
KEJO, Erica edistyy 2019, ympäristöterveydenhuollon osalta linjaukset

Maakunnan tietohallinnontoimintamalleja ja organisointia tarkennetaan

Maali syntyy! (Den glider in…)
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