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Kokouksen avaus
Valmistelujohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Todetaan edellisen kokouksen 25.10.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.
Päätös:
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Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) julkisti 7.11.2018 kolme mietintöluonnosta
maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä lakikokonaisuudesta. Mietintöluonnokset koskevat
lakiesitystä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (järjestämislaki), lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki). Suurin osa mietintöluonnokseen kirjatuista muutoksista on tullut esille hallituksen antamissa vastineissa jo kesällä 2018. Liitteenä 1 on VM:n ja STM:n yhteinen koontimuistio keskeisistä muutoksista.
Seuraavaksi mietintöluonnokset menevät perustuslakivaliokunnan (PeV) käsittelyyn. PeV:n
käsittely uudistuksen kokonaisarviointeineen vienee aikaa 4–6 viikkoa. Tarkempaa tietoa
PeV:n käsittelyajasta ja -tavoista saataneen lähiaikoina. PeV:n käsittelyn jälkeen lakipaketti
palaa StV:lle viimeisimpiä muutoksia varten ennen eduskunnan suureen saliin siirtämistä. Sipilän hallitus on vakuuttanut sitoutuneensa uudistuksen eteenpäin viemiseen. Nykyisen eduskunnan kausi päättyy 15.3.2019, minkä jälkeen lait raukeavat, ellei niitä ole siihen mennessä
hyväksytty.
Tämänhetkisen arvion mukaan lait saadaan varsinaiseen eduskuntakäsittelyyn vasta ensi
vuoden puolella. Eduskuntatyö loppuu tältä syksyltä 20.12.2018 ja jatkuu joulutauon jälkeen
8.1.2019, joten lopullinen päätös lakipaketin hyväksymisestä saataneen viimeistään helmikuulla. Käsittelyn viivästymisen takia maakuntavaaleja ei pystytä pitämään vielä toukokuun
eurovaalien yhteydessä, vaan ne siirtyvät syksylle. Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto tulee
näin ollen aloittamaan toimintansa vuoden 2019 lopulla tai viimeistään vuoden 2020 alussa.
VATE saanee juridisen toimivallan helmi- tai maaliskuun tai viimeistään huhtikuun alussa, ja
sen kausi jatkuu maakuntavaltuuston aloittamiseen asti.
Vastuuvalmistelijoiden työsuhteita on tällä hetkellä jatkettu pääsääntöisesti tammikuun loppuun asti. Valmistelurakenteeseen tarvittavia muutoksia pohditaan parhaillaan tähtäimenä
VATEn virallinen toimikausi, jolloin VATElla on toimivalta tehdä rekrytointeja ja sopimuksia uuden maakunnan lukuun. Vastuuvalmistelijoiden työsuhteita jouduttaneen jatkamaan vielä
kerran ennen kuin VATE saa lakisääteiset toimivaltuudet. Valmistelun rahoitus tulee tällä hetkellä kokonaan valtion varoista, ja valtiovarainministeriö selvittää parhaillaan rahoituksen
jatkon turvaamista lakien hyväksynnän lykkääntymisen johdosta. Maakuntia on kannustettu
jatkamaan uudistustyötä ja viemään asioita eteenpäin tällä hetkellä tiedossa olevien linjausten mukaisesti.
Valmistelujohtaja kertoo Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta ja ajankohtaisista asioista tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä uudistuksen ajankohtaistilanteen tiedoksi.
Päätös:
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Valmisteluhenkilöstön työsuhteiden jatkaminen
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. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 §83 vastuuvalmistelun jatkamista esityksen mukaisesti.
Perusteina työsuhteiden jatkamiseen vain kolmen kuukauden ajaksi olivat yhtäältä tieto uudistuksen aikataulun hidastumisesta ja mahdollisesta lykkääntymisestä sekä toisaalta valtiovarainministeriöltä saadut uudet ohjeet varautumisesta esivalmisteluvaiheen pidentymiseen
lokakuun 2018 loppuun saakka.
27.6.2018 hallitus ilmoitti päätöksestään siirtää maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen voimaantuloa vuodella eteenpäin. Päätöksen mukaan uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021.
Valtiovarainministeriö lähetti 6.9.2018 valmistelurahoitusta koskevan uuden ohjekirjeen, jossa
ilmoitettiin Etelä-Pohjanmaalle loppuvuodeksi 2018 myönnettävästä esivalmisteluavustuksen
lisärahasta. Lakien hyväksynnän viivästymisestä johtuen ja VM:n uusiin rahoituslinjauksiin pohjautuen VATE päätti kokouksessaan 18.9.2018 §139 esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle, että
maakunta- ja sote-uudistusvalmistelussa olevien vastuuvalmistelijoiden työsuhteita jatketaan
nykyisillä työpanososuuksilla 31.1.2019 saakka. Samassa yhteydessä päätettiin, että valmistelujohtaja voi tarvittaessa päätöksellään edelleen rekrytoida harjoittelijoita sekä täsmentää
vastuuvalmistelijoiden työpanoksia neuvoteltuaan asiasta ao. valmistelijoiden ja heidän
taustaorganisaatioidensa kanssa. Lisäksi todettiin, että 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.
Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.9.2018 §104 hyväksyä VATEn
em. esityksen maakunta- ja sote-uudistusvalmistelussa olevien vastuuvalmistelijoiden työsuhteiden jatkamisesta nykyisillä työpanososuuksilla 31.1.2019 saakka.
Syyskuussa tehtyjen viimeisimpien päätösten jälkeen on ilmennyt, että uudistukseen liittyvien
lakipakettien lopullinen käsittely siirtyy eduskunnassa vuoden 2019 puolelle. Tästä syystä
myös maakuntavaalit siirtyvät pidettäviksi vasta syksyllä. Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto
aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2020 alussa. Myöskään VATE ei saa juridista toimivaltaa ennen lakien lopullista hyväksyntää. Tämänhetkisen arvion mukaan VATEsta tulisi toimivaltainen viimeistään 1.4.2019.
Epätietoisuus rahoituksen jatkumisesta vaikeuttaa päätöksentekoa valmistelun työsuhteiden
jatkamista. Valtiovarainministeriö kuitenkin selvittää parhaillaan rahoituksen jatkon turvaamista myös ensi vuoden alkupuolella, ja uusista linjauksista saataneen tietoa jo marraskuun
aikana.
Tarkkojen rahoituspäätösten puuttuessa VATEn ei ole tässä kokouksessa mahdollista tehdä
päätöksiä työsuhteiden jatkumisesta yli tammikuun lopun. Tarkoitus on ottaa työsuhteiden
jatko uudelleen käsittelyyn VATEn kokouksessa 20.12.2018. Samassa yhteydessä käydään
läpi myös valmistelurakenteeseen ehdotettavia muutoksia.
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Nykyisessä epävarmassa tilanteessa olisi kuitenkin perusteltua, että eri vastuuvalmistelijoiden
taustaorganisaatiot, jotka kaikki ovat edustettuina VATEssa, linjaisivat omien organisaatioidensa myönteisestä suhtautumisesta tammikuun lopussa päättymässä olevien virkavapauksien jatkoon siihen asti, että VATElla on toimivalta päättää valmistelua koskevista rekrytoinneista.
Valmistelujohtaja kertoo Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun rahoituksen ja työsuhteiden jatkosta tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä valmistelun työsuhteita ja rahoitusta koskevan tilanteen tiedoksi sekä
palata vastuuvalmistelijoiden työsuhteiden jatkamiseen VATEn seuraavassa kokouksessa
20.12.2018.
Lisäksi VATE esittää eri vastuuvalmistelijoiden taustaorganisaatioille, että ne valmistautuisivat
jatkamaan vastuuvalmistelijoille tähän asti myönnettyjä virkavapauksia helmikuun 2019
alusta alkaen vielä kaksi kuukautta siitä eteenpäin, kun VATE on saanut juridisen toimivallan.
Päätös:
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8 tähden sairaala
Maakuntauudistuksen mukana julkisesti rahoitetun terveydenhuollon tuottavuus- ja taloudellisuusvaatimukset tulevat korostumaan, ja yhteistyön tiivistäminen erityisvastuualueen sisällä
on myös tärkeää. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) on jo aiemmin määrittänyt
pääyhteistyösuunnakseen Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) ERVA-rakenteen mukaisesti.
Meneillään oleva selvitystyöprojekti on vahvasti erikoissairaanhoitopainotteinen. Sote-uudistuksen näkökulmasta rajaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä pyritään hälventämään. Integraation muotoutuminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on tältä osin tärkeää myös EPSHP:n alueella, missä hyvään integraatioon tähtäävää yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa on tehty jo pidempään.
Sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämiseen liittyviä yleisiä riskejä on käsitelty yksityiskohtaisesti
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien EY-selvitysraportissa (”8 tähden palveleva
yliopistosairaala”; valmistunut keväällä 2018). Keskeisiksi riskeiksi on tunnistettu mm. päätöksenteko sote-uudistuksen aikataulumuutosten johdosta, yhtiön operatiivinen kyvykkyys, henkilöstöön ja viestintään liittyvät asiat, sidosyksikköaseman varmistaminen ja markkinaehtoinen
myynti, erikoissairaanhoidon erilaiset tuottamisratkaisut maakunnissa, tytäryhtiöiden muiden
osakkaiden asema, ICT-järjestelmät ja kumppanit tehokkaan palvelutuotannon kannalta
sekä sidosryhmäviestintä.
8 tähden sairaala -hanketta on käsitelty EPSHP:n hallituksessa, johtoryhmässä, SOTEMAKU-valmistelun väliaikaisessa toimielimessä (VATE) sekä operatiivisen ja konservatiivisen alueen johtoryhmissä. Lisäksi keskustelu sairaanhoitopiirin sisällä viranhaltijoiden kesken on käynnistetty ja
sovittu useita tapaamisia. Henkilöstö edustuksen osalta 9.11.2018 YTN on käsitellyt hanketta.
Kuntapäättäjien kanssa on ollut tapaaminen 12.11. (kuntainfo), ja erityinen valtuustoseminaari on suunniteltu pidettäväksi tammikuulla 2019.
Selvitysvaiheen valmistelussa tavoitteena on, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin joulukuun
valtuusto (10.12.) päättää alustayhtiön perustamisesta. Tuolloin päätetään vasta yhtiön konkreettisesta perustamisesta, ei siitä, mitä toimintoja yhtiöön siirretään. Keväällä käsitellään mm.
liiketoimintasuunnitelmaa ja päätetään yhtiömuodosta. Kevään valmistelussa käytetään
apuna ohjausryhmä-, työvaliokunta- ja työpajatyöskentelyä sekä pidetään erityiset laajemmat tapaamiset (ennen työpajatyöskentelyjä ja niiden jälkeen).
Valmistelutyötä tehdään tiiviisti maakuntavalmistelun kanssa ja valmistelutyöhön osallistetaan
edustajia myös maakuntavalmistelusta. Keväällä 2019 henkilöstöä ja muita olennaisia sidosryhmiä osallistetaan keskeisimpien sisältöjen suunnitteluun liiketoimintasuunnittelun tueksi.
Osallistamisella tarkennetaan tieto-, toiminta-, suunnittelu- ja päätösosallisuutta. Yhtenä isona
asiana on henkilöstön näkökulma.
Tammihelmikuulla 2019 pidetään hanketta koskevia työpajoja, joihin tarvitaan myös EPSHP:n
edustus (kaksi henkilöstön edustajaa, yksi johdon edustaja, yksi maakunnan edustaja ja yksi
projektipäällikkö). Työpajoissa on kustakin sairaanhoitopiiristä yhtä suuri määrä osallistujia. Yhteistoimintaneuvoston (YTN) tehtäväksi annetaan nimetä henkilöstön edustajat, VATEa pyydetään nimeämään maakunnan edustajat ja sairaanhoitopiirin johtoryhmä nimeää johdon
edustajat työpajoihin teemat huomioiden.
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Työpajojen teemat ovat seuraavat:
• organisaatio, rakenne ja johtaminen (rakenteen ja johtamisjärjestelmän periaatteet)
• palvelurakenne ja infrastruktuuri (väestötarpeiden mukaiset palvelut, pth-integraatio)
• asiakas- ja hoitoprosessit (väestövastuu, asiakaskokemus, päivystys / elektiiviset palvelut)
• teknologia (käyttäjä- ja asiakaslähtöinen teknologia hoidon tukena)
• osaaminen ja henkilöstö (yhtenäiset toimintamallit, kannustavuus ja tavoitteellisuus)
• kumppanuudet (yksityisen ja julkisen terveydenhuollon sekä muu toiminnallinen yhteistyö).
Työpajoja pidetään yhteensä yhdeksän, joista kaksi käsittelee valmistelua maakuntien
kanssa, kuusi teemakohtaisia työpajoja ja yksi suuri työpaja, jossa käsitellään kaikki teemat.
Johtoryhmät ja YTT käsittelevät lopullisen yhtenäisen dokumentoinnin.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt kevään 2019 valmistelusuunnitelmaa
29.10.2018 (§160) ja pyytää VATEa nimeämään maakunnan edustajat työpajoihin teemat
huomioiden.
Vastuuvalmistelija Päivi Leikkola kertoo 8 tähden sairaalaa koskevan selvitystyön tilanteesta
sekä selvitystyöhön liittyvistä teemapajoista tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä tiedoksi 8 tähden sairaalaa koskevan selvitystyön tilanteen sekä nimetä maakunnan edustajat tarvittaviin työpajoihin.
Päätös:
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Kokouskalenteri
Väliaikainen toimielin VATE
Marraskuu

SOTEMAKU-johtoryhmä
pe 16.11.2018 klo 12

to 22.11.2018 klo 9
Joulukuu

pe 14.12.2018 klo 9
to 20.12.2018 klo 9

Tammikuu

to 17.1.2019 klo 9.00
pe 25.1.2019 klo 9.00
to 31.1. 2019 klo 9.00

Helmikuu

to 14.2.2019 klo 9.00
pe 22.2.2019 klo 13.00

Maaliskuu

ti 5.3. 2019 klo 9.00
ke 20.3. 2019 klo 9.00
pe 29.3.2019 klo 9.00

Huhtikuu

ke 3.4. 2019 klo 9.00
ti 16.4. 2019 klo 9.00
pe 26.4.2019 klo 9.00

Toukokuu

to 2.5. 2019 klo 9.00
to 16.5. 2019 klo 9.00
pe 24.5.2019 klo 9.00
ke 29.5. 2019 klo 9.00

Kesäkuu

to 13.6. 2019 klo 9.00
to 20.6.2019 klo 9.00
to 27.6. 2019 klo 9.00

Elokuu

to 15.8. 2019 klo 9.00
pe 23.8.2019 klo 9.00
ke 28.8. 2019 klo 9.00

Syyskuu

ti 17.9. 2019 klo 9.00
pe 27.9.2019 klo 9.00

Lokakuu

to 3.10. 2019 klo 9.00
to 24.10. 2019 klo 9.00

Marraskuu

pe 1.11.2019 klo 9.00

Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä kokouskalenterin tiedoksi vuoden 2018 kokousten osalta ja hyväksyä
alustavan aikataulutuksen vuoden 2019 kokouksille.
Päätös:
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Muut asiat
Etelä-Pohjanmaalta lähtee noin 10 hengen vierailulle Vietnamiin tammikuun 2019 alussa.
Mukana on edustajia Etelä-Pohjanmaan liitosta, ELY-keskuksesta ja kauppakamarista sekä
koulutusorganisaatioista.
Etelä-Pohjanmaan liitto on tehnyt yhteistyötä Vietnamin ja Hanoin kaupungin kanssa 2000 luvun alkuvuosista lähtien. Yhteistyö on vuosien varrella saanut monia eri muotoja ja laajentunut eri organisaatioihin. Yhteyksiä on ollut erityisesti Hanoin alueelle. Eri organisaatioiden
välille on myös solmittu useita yhteistyöhön kannustavia sopimuksia (Memorandum of Understanding, MoU).
Vierailun tavoitteena on 10 vuotta voimassa olleen Etelä- Pohjanmaan liiton ja Hanoin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen uudistaminen. Lisäksi vierailun aikana tullaan neuvottelemaan erityisesti koulutukseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvän yhteistyön syventämisestä. Muita esille nostettavia teemoja ovat ruokajärjestelmäosaaminen, matkailu ja kulttuuri. Matkalle on lähdössä mukaan myös valmistelujohtaja Asko Peltola. Etelä-Pohjanmaan
liitto vastaa hänen matkakustannuksistaan.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä tiedoksi valmistelujohtajan osallistumisen em. matkalle.
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