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Kokouksen avaus
Ehdotus:
Todetaan läsnäolijat.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.
Todettiin läsnäolijat.
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Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen 16.11.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
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Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) on käynnistänyt maakunta- ja sote-uudistuksen lakikokonaisuutta koskevat asiantuntijakuulemisensa. Teemakohtaisissa kuulemisissa käsitellään mm. tietosuojaan, EU-notifikaatioon ja maakuntien rahoitukseen liittyviä kysymyksiä.
Koska eduskunta käsittelee vielä ennen joulutauolle jäämistään myös mm. ensi vuoden budjetin, PeV:n käsittelyä ei ehditä saada valmiiksi vasta kuin tammikuulla. Tämänhetkisen arvion mukaan PeV:n mietintö palaisi sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) käsittelyyn tammikuun puolivälin jälkeen.
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). StV:n tehtyä lopulliset muutoksensa lakipakettiin se siirtyy
eduskunnan suuren salin käsittelyyn, mikä tapahtunee vasta helmikuulla. Eduskunnalla on
aikaa hyväksyä lait 15.3.2019 saakka, minkä jälkeen ne raukeavat.
Mikäli eduskunta hyväksyy uudistusta koskeva lait, maakuntavaalit pidetään syys-lokakuulla,
ja vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa vuoden 2019 lopulla tai viimeistään vuoden 2020 alussa. Maakunnista tulee juridisesti toimivaltaisia viimeistään huhtikuun
2019 alusta alkaen, ja väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloittaa virallisen toimintansa
heti, kun maakuntahallitus on sen valinnut. VATEn toimikausi jatkuu maakuntavaltuuston
aloittamiseen asti.
Valtiovarainministeriö on 28.11.2018 lähettänyt esivalmistelun jatkorahoituksesta maakuntien
liitoille ohjekirjeen, jossa todetaan mm. seuraavaa:
Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta maakuntien yleisestä esivalmistelusta aiheutuviin kustannuksiin. Maakuntien esivalmisteluvaihe kestää väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettamiseen saakka.
Avustusta myönnetään hakemuksesta. Maakuntien liittoja pyydetään erittelemään hakemuksessaan vuoden 2019 esivalmisteluvaiheen kustannukset väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen saakka. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi siihen mennessä,
kunnes väliaikainen valmisteluelin on asetettu, sekä asettamisen jälkeenkin tarvittaessa
enintään kahden kuukauden ajan esivalmistelun edellyttämiin menoihin edellyttäen, että
väliaikainen valmisteluelin ei toisin päätä.
Esivalmisteluavustusta myönnetään hakemuksesta ennalta hyväksyttyihin ja määriteltyihin
maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelukustannuksiin. Avustusta myönnetään vain, jos
vuodelta 2018 siirtyvä rahoitus ei riitä kattamaan jäljelle jäävän esivalmistelun kustannuksia. 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.
Maakuntien perustamisen jälkeen (viimeistään 1.4.2019) rahoitusta myönnetään voimaanpanolain mukaisesti maakunnalle. Maakuntien liitoilta käyttämättä jäävä rahoitus
tulee palauttaa. Palautettavan rahan uudelleen kohdentamisesta voidaan päättää aikaisintaan vuoden 2019 lopussa.
Vuoden 2019 esivalmisteluavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta on
tehnyt vuotta 2019 koskevan TAE-päätöksen. Rahoituksen riittävyyttä ja mahdollisuutta
täydentävään avustuksen hakuun arvioidaan myöhemmin keväällä 2019.
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Esivalmisteluavustushakemus tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 7.1.2019 mennessä.
Valtiovarainministeriö myöntää hakemusten perusteella esivalmisteluavustuksen maakuntien liitoille viikolla 2.
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.
Uudistusta viedään siis eteenpäin hallituksen linjausten mukaisesti, ja esivalmistelukausi jatkuu
maakuntien perustamiseen ja VATEn asettamiseen saakka. Esivalmistelurahoitusta on mahdollisuus käyttää enintään kahden kuukauden ajan VATEn virallisen asettamisen jälkeen.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyisten vastuuvalmistelijoiden työsuhteita, jotka nykyisten päätösten mukaan päättyvät tammikuun 2019 lopussa, valmistaudutaan jatkamaan
kesään 2019 saakka.
Maakunnallinen vapaaehtoinen sote-kuntayhteistyöhanke etenee SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumin 24.10.2018 päätöksen mukaisesti. Selvitykseen liittyviä haastatteluja on tehty ja parhaillaan koostetaan niiden yhteenvetoja. Tilastollista tarkastelua tehdään tarkennetun toimeksiannon mukaisesti.
Valmistelujohtaja Asko Peltola ja muutosjohtaja Harri Jokiranta kertovat Etelä-Pohjanmaan
maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta ja ajankohtaisista asioista tarkemmin
kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää merkitä tiedoksi maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta (liite 1).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen.
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Vuoden 2019 toiminta
Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistusta joudutaan tällä hetkellä viemään eteenpäin epävarmuuden vallitessa. Valmisteluun käytettäviä työpanoksia on mahdollisuuksien
mukaan vähennetty syksyn 2018 aikana, ja tarkoitus on jatkaa suunnilleen nykyisillä panostuksilla siihen asti, kunnes uudistukseen liittyvien lakien hyväksymisestä on saatu varmuus. Samalla valmistaudutaan aikaan, jolloin VATElla on toimivalta tehdä rekrytointeja uuden maakunnan lukuun.
VATE vahvistaa mahdollisimman pian toimivallan saatuaan työjärjestyksensä ja päättää ensivaiheen rekrytoinneista uuden maakunnan lukuun sekä muista maakunnan toiminnan
käynnistämiseen liittyvistä asioista. Maakunnan organisoitumiseen liittyvistä toimenpiteistä on
valmiina tehtävälistaus. Tavoitteena on saada VATEn toiminta täyteen vauhtiin lakien hyväksymisen jälkeen niin pian kuin mahdollista.
VATE jatkaa toimintaansa siihen asti, kunnes vaaleilla valittu maakuntavaltuusto on kokoontunut. VATEn on myös mahdollista valmistella maakunnan pysyvää henkilöstöä koskevaa
virantäyttöä. Tämänhetkisen arvion mukaan VATEn toimivaltainen kausi tulisi olemaan ajalla
1.4.–31.10.2019.
Esivalmistelukauden venyminen aiemmin ennakoitua pidemmäksi on ollut haasteellista sekä
maakunnan valmistelukoneistolle että eri työtehtäviin valmistelijoita luovuttaville organisaatioille. Työsopimuksia on jouduttu jatkamaan vähän kerrallaan useaan eri otteeseen, ja myös
valmistelun rahoituksen jatkumisesta on ollut epävarmuutta. Seuraavaan vaiheeseen pääseminen edellyttää uudistusta koskevien lakien hyväksymistä eduskunnassa, minkä arvioidaan tapahtuvan helmikuulla 2019.
Uudistusvalmistelussa on muotoiltu toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019. Sitä on tarkoitus käsitellä ensi viikolla vielä vastuuvalmistelijoiden kokouksessa ja viedä sen jälkeen VATEn kokoukseen 20.12. Lisäksi nykyisiltä valmistelijoilta on kerätty ehdotukset maakunnan toiminnan
käynnistämiseen liittyvistä lisärekrytoinneista ja aikataulutettu ohjaavien asiakirjojen valmistelua.
Valmistelujohtaja kertoo vuoden 2019 toiminnan suunnitelmista ja aikataulutuksesta tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää merkitä tiedoksi vuoden 2019 toimintaa koskevan esittelyn.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta (liite 1).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi vuoden 2019 toimintaa koskevan esittelyn.
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Maakunnan toiminnan ja talouden neuvottelupäivä keväällä 2019
Valtioneuvosto järjestää keväällä 2019 maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäivät.
Päivien tavoitteena on koota monialaisen maakunnan tehtävät kokonaisuudeksi, jota maakunta ja valtioneuvosto käsittelevät. Neuvottelupäivät järjestetään jokaisessa 18 maakunnassa. Valtioneuvoston yhteinen, uudenlaisen vuoropuhelun ja kumppanuuden rakentaminen perustuu keväällä 2018 saatuun ohjauksen simuloinnista kerättyyn palautteeseen. EteläPohjanmaan neuvottelupäivä on keskiviikkona 13.3.2019 Seinäjoella.
Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät edistävät vuorovaikutusta valtioneuvoston ja maakunnan välillä. Neuvottelupäivän tavoitteena on saavuttaa maakunnan ja valtioneuvoston
yhteinen näkemys maakunnan tilannekuvasta, tehtävien järjestämisestä, kustannusten hallinnan kannalta välttämättömistä toimenpiteistä sekä maakunnan rahoituksen riittävyydestä. Neuvottelujen johtopäätöksiä hyödynnetään mm. julkisen talouden suunnitelman
valmistelussa ja maakunnan omassa toiminnan ja talouden suunnittelussa.
Käydyistä neuvotteluista laaditaan maakuntalain 13 § mukainen asiakirja, johon kirjataan
johtopäätökset maakunnan kustannusten kehittymisestä ja kustannusten hallinnan kannalta
välttämättömistä toimenpiteistä sekä muut mahdolliset johtopäätökset. Lakien voimaantulon jälkeen asetettava maakuntatalouden neuvottelukunta seuraa ja arvioi neuvotteluissa
käsiteltäviä asioita ja käsittelee asiakirjan mukaisten toimenpiteiden toteutumista.
Neuvotteluasiakirjana toimii maakunnan toiminnan ja talouden tilannekuva, joka on valtioneuvoston ja maakunnan yhteinen analyysi maakunnan toiminnan ja talouden tilanteesta
kattaen kaikki maakunnan lakisääteiset tehtäväalueet. Tilannekuvan valmistelua varten valtioneuvosto pyytää jokaista maakuntaa valmistelemaan yhteenvedon neuvottelupäiviä
varten 7.1.2019 mennessä.
Muutosjohtaja Heli Seppelvirta kertoo kevään 2019 neuvottelupäivästä tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää merkitä tiedoksi neuvottelupäivää koskevan esittelyn.
Päätös:
Kuultiin muutosjohtaja Heli Seppelvirran esitys aiheesta (liite 2).
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi neuvottelupäivää koskevan esittelyn.
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Kokouskalenteri
Viime kokouksessa esitettyyn kokouskalenteriin on tullut yksi muutos. Helmikuun kokousta on
aikaistettu päivällä: uusi kokousaika on torstai 21.2.2019 klo 9.00.
Väliaikainen toimielin VATE
Joulukuu

SOTEMAKU-johtoryhmä
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
to 21.2.2019 klo 9.00

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

Lokakuu

to 3.10. 2019 klo 9.00

pe 27.9.2019 klo 9.00
to 24.10. 2019 klo 9.00
Marraskuu

pe 1.11.2019 klo 9.00

Ehdotus:
SOTEMAKU-johtoryhmä päättää merkitä kokouskalenterin tiedoksi.
Päätös:
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti merkitä kokouskalenterin tiedoksi.
Päätettiin, että kokouksista lähetetään SOTEMAKU-johtoryhmän jäsenille Outlook-kokouskutsut.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.08.
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