Maakunta- ja sote-uudistuksen
ajankohtaiskatsaus
Asko Peltola
13.12.2018

1

Valtakunnallinen tilanne
• Hallitus on sitoutunut viemään uudistuksen maaliin
suunnitellusti kohti monialaisia maakuntia
• Perustuslakivaliokunta (PeV) aloittanut käsittelynsä =>
mietinnöt valmistunevat tammikuun puolivälissä
– käsittelyssä mm. tietosuojakysymykset, asiakassuunnitelma, EUnotifikaation tarve, maakuntien rahoituskysymykset jne.

• PeV:n käsittelyn jälkeen lakipaketit palaavat sotevaliokuntaan lopullista mietintöä varten
• Lakien eduskuntakäsittely (suuressa salissa) tapahtunee
helmikuulla
• Esivalmistelukausi jatkuu valtion rahoituksella siihen asti,
että maakunnat perustetaan
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Etenemisen vaihtoehdot
• 1) Lait hyväksytään eduskunnassa
– tapahduttava helmikuulla tai viimeistään maaliskuun alussa =>
maakunnat perustetaan viimeistään 1.4.2019
– VATEsta tulee toimivaltainen viimeistään 1.5.2019
– maakuntavaalit järjestetään syys-lokakuulla
– maakuntavaltuusto aloittaa viimeistään 1.1.2020

• 2) Lait kaatuvat tai niitä ei ehditä hyväksyä ennen 15.3.
–
–
–
–
–
–

uudistusvalmistelu loppuu, aineisto arkistoidaan ja tallennetaan
esivalmistelurahoituksen käyttö raportoidaan VM:lle
maakunnallisten sote-yhteistyömallien kehittäminen voimistuu
myös ICT-yhteensovitus jatkuu jollakin tapaa
uusi eduskunta ja hallitus joutuvat hakemaan uusia ratkaisuja
jonkinlainen sote-integraatio jatkuu joka tapauksessa, mutta muu
aluehallinnon uudistaminen siirtyy tulevaisuuteen
=> kuka valmistelee?
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Tilanne Etelä-Pohjanmaalla
• Suuri osa vastuuvalmistelijoista osa-aikaisia syksyn 2018
• Varaudutaan VATE-aikaan
–
–
–
–
–

toimintasuunnitelma 2019 (alkuvuodelle)
arviot tarvittavista rekrytoinneista kootaan yhteen
ohjaavien asiakirjojen ja niiden aikataulutus päivitetään
konsernirakenteen pääkohdat viimeistellään
linjaukset poliittisesta johtamismallista maaliskuussa 2019

• Muuta:
– maakunnan toiminnan ja talouden neuvottelupäivä (13.3.2019)
o aineistoa tilannekuvaa varten valmistellaan
o tavoitteena uudenlainen kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen
perustuva ohjaus

– koetalousarvion laadinta menossa
– uuden maakunnan talouden riskitarkastelua tehty
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Etelä-Pohjanmaan maakuntakonserni
Luonnos 30.11.2018

Maakuntavaltuusto
Tarkastuslautakunta

Hallinnon ja
toiminnan tarkastus

Valiokunta
Konsernijohto

Lautakunta

Jaosto

Järjestämistehtävät

Maakuntahallitus
Maakuntajohtaja

Sisäinen valvonta

Ulkoinen
valvonta

Maakuntajohtoryhmä

Tytäryhteisöt
Oy
Oy
Oy

Konsernipalvelut

Sotejärjestämispalvelut

Aluekehityspalvelut

Oy

Osakkuusyhtiöt
Oy
Oy
Oy

Tuottamistehtävät
PELA-liikelaitos

Yleisliikelaitos

Oy

Sote-liikelaitos

Suoran valinnanvapauden markkinat
Hebu- ja asiakassetelimarkkinat

Sote-keskus

Markkinaperusteinen toiminta

Maakuntajohtaja
Järjestämisjohtaja?

SOTEjärjestämisjohtaja

SOTE-järjestämispalvelut
•
•
•

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveyden ja sairaanhoito
(ml. ympäristöth järjest.)
•
•
•
•

Järjestäminen:
Palvelujen mahdollistaminen
Palveluiden uudelleen järjestäminen
Palvelujen seuranta ja ohjaus
Järjestettyjen palveluiden valvonta

Luonnos 30.11.2018 järjestämistehtävät

Aluekehitysjohtaja

Aluekehityspalvelut
•
•
•
•
•

•

Kehittäminen ja rahoitus
Maatalous
Maakuntaympäristö
Järjestäjän asiakkuuksien hallinta
Palveluiden yhteensovittaminen ja
yhteentoimivuuden jatkuva
seuranta/ylläpito
Asiakasarvo

Maakunnan toiminta

Konsernipalvelut
•
•
•
•
•

•
•

Sote-liikelaitos
Sote-keskus

Hallintojohtaja

Pela-liikelaitos

Yleisliikelaitos

•

Strategia ja
viestintä
Konserniohjaus
ja -valvonta
Talous
HR
Hallinto- ja
sopimusohjaus
ja juridiikka
Tietohallinto
Turvallisuus ja
varautuminen
Tukipalvelut
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