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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 viimeistään maaliskuun alkupuolella =>
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
uusi eduskunta ja hallitus joutuvat hakemaan uusia ratkaisuja
maakunnallisten sote-yhteistyömallien kehittäminen voimistuu
myös ICT-yhteensovitus jatkuu jollakin tapaa
(vertikaalinen) sote-integraatio jatkuu joka tapauksessa, mutta
muu aluehallinnon uudistaminen siirtyy tulevaisuuteen
=> kuka valmistelee?
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Tilanne Etelä-Pohjanmaalla
• Suuri osa vastuuvalmistelijoista ollut osa-aikaisia syksyn
2018 ajan
• 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 3/2019
o aineistoa tilannekuvaa varten valmistellaan
o tavoitteena uudenlainen kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen
perustuva ohjaus

– uuden maakunnan talouden riskitarkastelua tehty (11/2018)
– koetalousarvion 2021 laadinta menossa (tehtävä 2/2019
mennessä)
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Toiminnasta 2019
• Rahoitus 2019 osin epävarma
– esivalmistelurahoitusta saadaan VATEn asettamiseen asti + 2 kk
– uuden maakunnan rahoitus auki (milloin alkaa, paljonko?)
– valtakunnallisesti rahaa maakunnille varattu yli 90 me (tänä
vuonna summa on ollut 40 me)

• Valmistelu alkuvuonna 2019 (ennen VATE-aikaa)
– nykyisten valmistelijoiden työsuhteita on tarkoitus jatkaa
30.6.2019 asti, joitakin muutoksia on tulossa
• Johanna Sorvettula palaa EPSHP:n palvelukseen
• Heli Seppelvirta päätoimisesti valmisteluun (nyt 60%)
• Anneli Saarinen / I&O-hanke 40% työpanoksella valmisteluun
– lisähenkilöstön rekrytointeja ja valintaprosesseja käynnistetään
heti alkuvuonna, mutta tehtäviä ei täytetä ennen kuin
uudistuksen etenemisestä ja rahoituksesta on varmuus
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Toiminnasta 2019
• Varautuminen VATE-aikaan
– maakuntahallitus asettaa VATEn mahdollisimman nopeasti lakien
hyväksymisen jälkeen
– VATE päättää uuden maakunnan valmistelun rekrytoinneista
(määräaikaisesti 31.12.2020 saakka)
– maakunnallisen sote-projektin toiminta siirretään uuden
maakunnan rahoitettavaksi
– uuden työjärjestyksen laatiminen
– maakunnan käynnistymiseen liittyvät käytännön toimet
– maakuntavaalien valmistelu
– uuden maakunnan varsinaisten rekrytointien valmistelu

• SOTEMAKU-johtoryhmän ja VATEn toiminta jatkuu siihen
saakka, kunnes maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa
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Kiitos!
www.uusiep.fi

