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Kokouksen avaus
Valmistelujohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Todetaan edellisen kokouksen 24.8.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse,
hyväksytyksi.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.
Todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin asialista.
Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.
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8 tähden sairaala
Maakuntauudistuksen mukana julkisesti rahoitetun terveydenhuollon tuottavuus- ja taloudellisuusvaatimus tulevat korostumaan ja yhteistyön tiivistäminen myös erityisvastuualueen sisällä on tärkeää. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) on jo aiemmin määrittänyt
pääyhteistyösuunnan Tays:n ERVA-rakenteen mukaisesti.
Keväällä 2018 valmistui Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteinen ”8 tähden palveleva yliopistosairaala” -selvitys. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on
osaltaan käsitellyt selvitystä keväällä 2018 ja linjannut olevansa kiinnostunut selvittämistyössä
mukana olemisesta.
Selvittämistyö on jatkumassa syksyllä 2018, ja EPSHP:n hallitus käsittelee asiaa 17.9.2018.
Vaihe 1 ajoittuu välille 1.9.–31.12.2018, ja sen tehtävänä on alustayhtiön perustamisen valmistelu. Sitoutuminen hankkeen toteuttamiseen tapahtuu vasta tämän vaiheen jälkeen.
Vastuuvalmistelija Päivi Leikkola esittelee 8 tähden sairaalan tilannetta tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä tilannekatsauksen 8 tähden sairaalasta tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin vastuuvalmistelija Päivi Leikkolan esitys aiheesta (liite 1).
VATE päätti merkitä tilannekatsauksen 8 tähden sairaalasta tiedoksi.
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Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Eduskunnassa uudistukseen liittyvien lakipakettien valiokuntakäsittely jatkuu. Tämänhetkisen
arvion mukaan lakipaketit olisivat tulossa eduskunnan suureen saliin marraskuussa. Aikataulutuksesta saataneen tarkempaa tietoa viimeistään perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen eli lokakuun lopulla.
Maakunnallisessa uudistustyössä keskitytään tällä hetkellä kokonaisuuksiin, joilla voidaan parantaa asetettujen tavoitteiden toteutumista lainsäädännön etenemisvauhdista riippumatta. Sote-yhteistyön edistämisestä pidettiin maakunnallinen tilaisuus kuntien kanssa 17.8.,
ja asian jatkovalmistelusta sovittiin kuntajohtajien kokouksessa 21.8. Tilannetta esitellään
myös SOTEMAKU-ohjausryhmän kokouksessa 21.9.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko
kirjoittavat yhteisessä kirjeessään 30.8. maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoille mm. seuraavaa:
Haluamme lähestyä teitä ja kertoa, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa jatketaan täysillä. Maakuntien valmisteluun osoitettu rahoitus kasvaa merkittävästi vuonna
2019. Hallituksen esityksessä vuoden 2019 talousarvioksi tullaan esittämään uudistuksen valmisteluun
211 miljoonaa euroa, joista valtaosa kohdistuu lainsäädännön voimaantulon jälkeen käynnistyvien
väliaikaishallintojen ja maakuntien toiminnan rahoitukseen. Voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen rahoituksessa ei edellytetä omarahoitusosuutta.
Lisävuosi uudistuksen toimeenpanossa luo tietysti haasteita käynnissä olevaan valmisteluun, mutta
alkuhämmennyksen jälkeen ymmärrys siitä, että vuoden lisäaika antaa mahdollisuuden tehdä ylläpitää valmistelua, on kaikkialla onneksemme lisääntynyt.
Monien kokonaisuuksien, kuten ICT-ratkaisujen ja yhteistyöaluevalmistelun näkökulmasta vuoden
lisäaika antaa mahdollisuuden asioiden laajempaan valmisteluun ennen uudistuksen voimaantuloa. Tämä koskee mm. kansalaisille tarjottavia digitaalisia palveluja. Lisäksi uudistuksen valmistelussa
ja toimeenpanossa tulee säilymään nykyisen kaltaisesti valtioneuvoston vahva toimeenpanon tuki.
Uudistuksen tavoitteet ovat edelleen säilyneet samana. Tavoitteena on monialainen maakunta,
joka tulee vastaamaan sille osoitetuista tehtävistä yhtenä kokonaisuutena. Monialainen, perus- ja
erikoistason palvelujen yhteensovittaminen on keskeinen keino uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen toteutuminen vaatii vielä paljon tekemistä. On innovatiivisten ratkaisujen aika, joiden
toteuttamiseen vuoden lisäaika ja toimeenpanon vankka tuki tuovat mahdollisuuden.
Maan hallitus on edelleen sitoutunut viemään uudistukseen maaliin tämän eduskunnan aikana.
Tavoitteemme ei ole rakentaa valmistelun siirtymiä seuraavalle eduskunnalle, vaan saada hallituksen esittämät päätökset aikaiseksi. Tämän uudistuksen toimeenpanoa ei voi enää siirtää.
Toistamme jälleen sen, kuinka tärkeää on, että jokaisessa maakunnassa uudistusta viedään edelleen vahvasti eteenpäin. Tärkeää on, että muutosvalmistelu voi jatkua keskeytymättä aina vuoteen 2021 saakka. Jatketaan työtä määrätietoisesti kohti yhteistä päämäärää kuluvan vuoden loppuun asti ja edelleen vuonna 2019.

Valmistelujohtaja kertoo Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta ja ajankohtaisista näkymistä tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä uudistuksen ajankohtaistilanteen tiedoksi.
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Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta (liite 2).
Kuultiin muutosjohtaja Harri Jokirannan puheenvuoro maakunnallisen sote-valmistelun tilanteesta.
VATE päätti merkitä uudistuksen ajankohtaistilanteen tiedoksi.
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Vastuuvalmistelijoiden työsuhteiden jatko ajalle 1.11.2018−31.1.2019
VATE päätti kokouksessaan 14.6.2018 §114 esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle, että maakuntaja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijoiden heinäkuun lopussa päättymässä olevia työsuhteita
jatketaan entisillä työpanososuuksilla 31.10.2018 saakka. Esityksessä todettiin myös, että mikäli esivalmisteluvaihe päättyy ennen vuoden 2018 loppua ja/tai uudistuksen aikataulu tai
valmisteluun käytettävissä oleva valtion rahoituksen määrä muuttuu merkittävästi, vastuuvalmistelijoiden työsuhteita ja työpanososuuksia muokataan uudistuneen tilanteen mukaisiksi ottaen huomioon valmisteluun käytettävissä oleva valtiolta saatava rahoitus. Samassa
yhteydessä VATE esitti niin ikään, että vastuuvalmistelijoiden taustaorganisaatiot sitoutuvat
tarvittaessa ottamaan ao. työntekijät takaisin töihin omiin organisaatioihinsa, jos työt vastuuvalmistelussa uudistuksen toimeenpanon katkeamisen takia päättyisivät kokonaan.
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 §83, että vastuuvalmistelua jatketaan 31.10.2018 saakka nykyisillä työjärjestelyillä, ja valtuutti Etelä-Pohjanmaan liiton toimiston valmistelemaan tarvittavat työ- ja yhteistyösopimukset ajalle 1.8.–
31.10.2018. Perusteina työsuhteiden jatkamiseen vain kolmen kuukauden ajaksi olivat kesäkuun päätöksissä yhtäältä tieto uudistuksen aikataulun hidastumisesta ja mahdollisesta lykkääntymisestä sekä toisaalta valtiovarainministeriöltä saadut uudet ohjeet siitä, että maakuntavalmistelun rahoituksessa varaudutaan esivalmisteluvaiheen pidentymiseen lokakuun
2018 loppuun saakka.
27.6.2018 pääministeri Juha Sipilä antoi eduskunnassa pääministerin ilmoituksen maakuntasekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä vuodella eteenpäin. Hallituspuolueiden yhteiseen linjaukseen perustuen maakunnat aloittavat toimintansa
1.1.2021.
Kesälomakauden jälkeen valtiovarainministeriö lähetti 6.9.2018 valmistelurahoitusta koskevan uuden ohjekirjeen, jossa todetaan mm. seuraavaa:
Valtiovarainministeriön 27.6.2018 esivalmisteluavustusta koskevan päätöksen yhteydessä varauduttiin esivalmisteluvaiheen pidentymiseen lokakuun 2018 loppuun saakka. Pääministerin
27.6.2018 ilmoituksen mukaan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulo siirtyy vuoden 2021 alkuun, mikä pidentää esivalmisteluvaihetta aiemmin oletetusta. Hallituksen tavoitteena on, että maakuntien perustamista koskeva lainsäädäntö saadaan voimaan siten, että maakuntavaalien toimittaminen toukokuussa 2019 on mahdollista. Tämä edellyttää käytännössä sitä, että maakuntien perustamista koskevat lait kuten maakuntalaki ja voimaanpanolaki hyväksytään vuoden 2018 aikana ja lait tulevat voimaan heti vahvistamisensa jälkeen.
Tällä aikataululla kaikkiin maakuntiin saataisiin toimivaltainen väliaikainen valmistelutoimielin lain
voimaantuloajankohdasta riippuen vuoden 2018 lopulla tai viimeistään tammi-helmikuussa 2019.
Esivalmisteluvaihe kestää väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen saakka.
Koska väliaikaisten valmistelutoimielinten aloitusajankohta siirtyy, jaetaan jäljellä oleva vuoden
2018 määräraha jäljellä olevan esivalmistelun rahoitukseen maakuntien liitoille.
Esivalmisteluavustushakemus tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 21.9.2018 mennessä. Valtiovarainministeriö myöntää hakemusten perusteella esivalmisteluavustuksen maakuntien liitoille
syyskuun 2018 loppuun mennessä. Esivalmisteluavustusta myönnetään hakemuksesta ennalta
hyväksyttyihin ja määriteltyihin kustannuksiin. Kustannukset on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa.
Avustuksen myöntämisen ehtona on, että maakunnan liitto sitoutuu toteuttamaan toimenpiteet
hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Nyt haettavan avustuksen käytön osalta ei edellytetä maakuntien liittojen omarahoitusosuutta.

Etelä-Pohjanmaan
Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Asialista/
Pöytäkirja

Nro 15/2018

8

Kokouspäivämäärä
18.9.2018

Esivalmisteluavustus tulee käyttää esivalmisteluvaiheen kustannuksiin. Esivalmisteluavustusta voidaan käyttää vuoden 2019 loppuun saakka tai enintään siihen saakka, kunnes väliaikainen valmisteluelin on asetettu, sekä asettamisen jälkeenkin tarvittaessa enintään kahden kuukauden
ajan esivalmistelun edellyttämiin menoihin edellyttäen, että väliaikainen valmisteluelin ei toisin
päätä.
Esivalmisteluvaiheen pidentymisen vuoksi loppuraportoinnin aikataulu tullaan määrittelemään
uudelleen heti sen jälkeen, kun uudistusta koskeva lainsäädännön voimaantulon ajankohta on
tiedossa.
Väliaikaisille valmistelutoimielimille säädettyjen tehtävien kustannuksiin myönnetään rahoitus erillisellä päätöksellä sen jälkeen, kun maakuntien perustamista koskeva lainsäädäntö on hyväksytty
ja lain mukaiset maakuntien väliaikaiset toimielimet on perustettu. Avustus myönnetään hakemuksetta maakunnalle julkisoikeudellisena yhteisönä. Väliaikaisten valmistelutoimielinten rahoituksen myöntäminen laissa säädettyihin tehtäviin ei edellytä omarahoitusosuutta.

Kesäkuussa tehtyjen päätösten ja aikataulun lykkääntymisestä saadun tiedon jälkeen on
uudistustyön voimavaroja päätetty suunnata tänä syksynä ensisijaisesti niihin toimintoihin,
jotka hyödyttävät maakunnan kuntien ja eri organisaatioiden yhteistoimintaa. Vastuuvalmistelijoiden työpanosta ja tekemistä on mahdollisuuksien mukaan sovitettu uuteen aikatauluun, kuitenkin huolehtien uudistuksen liikkeessä pysymisestä.
Tämänhetkisen tiedon mukaan maakuntavaalit järjestetään eurovaalien yhteydessä
26.5.2019, jos uudistusta koskevat lait ovat voimassa marras−joulukuussa 2018. Maakunnista
tulee juridisesti toimivaltaisia 1.1.2019, ja vaaleilla valitut maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 1.8.2019. Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) virallinen toimikausi ajoittuu välille 1.1.–31.7.2019. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021.
VATE vastaa siis maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta vuoden
2019 tammikuun alusta heinäkuun loppuun saakka, ja sillä on toimivalta ottaa henkilöitä
määräaikaiseen virka- ja työsopimussuhteeseen korkeintaan 31.12.2020 saakka ja tehdä
maakuntaa sitovia määräaikaisia sopimuksia korkeintaan 31.12.2021 asti.
VM:n ohjekirjeen liitteiden perusteella Etelä-Pohjanmaa tulee saamaan loppuvuodeksi lisää
esivalmisteluavustusta 330 353 euroa. Maakunnalle jo myönnetty ja luvassa oleva rahoitus
riittää kattamaan vastuuvalmistelun nykyiset ja tiedossa olevat kustannukset koko loppuvuoden osalta ja ainakin suurimman osan myös tammikuun 2019 kustannuksista.
Nykyisessä tilanteessa ja VM:n tuoreimpien valmistelurahoitusta koskevien ohjeiden pohjalta
on perusteltua jatkaa nykyisin vastuuvalmistelussa olevien henkilöiden työsuhteita 31.1.2019
saakka. Valmistelujohtaja voi tilanteen niin vaatiessa päätöksellään täsmentää työpanoksia
erityisesti osa-aikaisten vastuuvalmistelijoiden osalta. Myös vastuuvalmistelijat näkevät tärkeäksi työsuhteiden ulottamisen yli vuodenvaihteen, jolloin toimivaltainen VATE pystyy tekemään sopimukset uuden maakunnan lukuun vastuuvalmistelussa jatkavien ja mahdollisten
uusien työntekijöiden kanssa tammikuusta 2019 alkaen. Näin siirtymäkausi esivalmistelusta
maakunnan varsinaisen toiminnan ja hallinnon käynnistämisvaiheeseen saadaan mahdollisimman sujuvaksi.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle, että maakunta- ja sote-uudistusvalmistelussa
olevien vastuuvalmistelijoiden työsuhteita jatketaan nykyisillä työpanososuuksilla 31.1.2019
saakka. Valmistelujohtaja voi tarvittaessa päätöksellään edelleen rekrytoida harjoittelijoita
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sekä täsmentää vastuuvalmistelijoiden työpanoksia neuvoteltuaan asiasta ao. valmistelijoiden ja heidän taustaorganisaatioidensa kanssa.
Mikäli esivalmisteluvaihe päättyy ennen vuoden 2018 loppua ja/tai uudistuksen aikatauluun
tai valmisteluun käytettävissä olevaan valtion rahoituksen määrään tulee merkittäviä muutoksia, vastuuvalmistelijoiden työsuhteita ja työpanososuuksia muokataan uudistuneen tilanteen mukaisiksi ottaen huomioon valmisteluun käytettävissä oleva valtiolta saatava rahoitus.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta (liite 2).
VATE päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
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Kokouskalenteri

Väliaikainen toimielin VATE
Syyskuu

SOTEMAKU-johtoryhmä

ti 18.9.2018 klo 12

Lokakuu

pe 12.10.2018 klo 9
to 25.10.2018 klo 9

Marraskuu

pe 16.11.2018 klo 12
to 22.11.2018 klo 9

Joulukuu

pe 14.12.2018 klo 12
to 20.12.2018 klo 9

Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä kokouskalenterin tiedoksi.
Päätös:
VATE päätti merkitä kokouskalenterin tiedoksi.
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