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1 § Kokouksen avaus
Valmistelujohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Todetaan edellisen kokouksen 20.12.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin asialista.
Todettiin edellisen kokouksen 20.12.2018 pöytäkirja hyväksytyksi.
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2 § Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) viimeistelee maakunta- ja sote-uudistuksen lakikokonaisuutta koskevaa lausuntoaan, joka on valmistumassa lähiaikoina. Sen jälkeen uudistuslakipaketti palaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) käsittelyyn. StV:n tehtyä lopulliset
muokkauksensa lakipakettiin se siirtyy eduskunnan suuren salin käsittelyyn, mikä tapahtunee
helmikuun puolivälin jälkeen. Eduskunnalla on aikaa hyväksyä lait 15.3.2019 saakka, muutoin
ne raukeavat.
Mikäli eduskunta hyväksyy uudistusta koskeva lait, maakuntavaalit voidaan pitää tämän
vuoden syksyllä ja vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2020 alussa. Maakunnista tulee juridisesti toimivaltaisia viimeistään huhtikuun 2019 alusta
alkaen, ja väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloittaa virallisen toimintansa maakuntien
perustamisen jälkeen heti, kun maakuntahallitus on sen asettanut. Sekä uudistusvalmistelua
poliittisesti ohjaavan SOTEMAKU-johtoryhmän että VATEn toimikaudet jatkuvat maakuntavaltuuston aloittamiseen asti.
Esivalmistelun jatkorahoitusta koskeva hakemus toimitettiin VM:lle 4.1.2019 ministeriön marraskuun lopussa lähettämän ohjekirjeen mukaisesti. VM teki päätöksen esivalmistelun rahoituksesta 15.1.2019 myöntäen Etelä-Pohjanmaan valmistelun jatkamiseen anotun summan eli
384 165 €. Tuota rahoitusta voidaan käyttää vielä kahden kuukauden ajan sen jälkeen, kun
toimivaltainen VATE on asetettu.
Parhaillaan valmistelussa kerätään tietoja maakunnan koetalousarviota varten. Lisäksi valmistaudutaan uudistuksen eteenpäin viemisessä tarpeellisiin lisärekrytointeihin ja 13.3.2019
Etelä-Pohjanmaalla pidettävään toiminnan ja talouden neuvottelupäivään, johon osallistuu
eri ministeriöiden edustajia. Neuvotteluiden pohjana on maakunnan toiminnan ja talouden
tilannekuva, joka on valtioneuvoston ja maakunnan yhteinen analyysi maakunnan tilanteesta kattaen kaikki maakunnan lakisääteiset tehtäväalueet. Neuvottelua koskevat valmisteluasiakirjat on koostettu ja toimitettu VM:lle tammikuun alussa.
Valmistelujohtaja ja muutosjohtajat kertovat Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta ja ajankohtaisista asioista tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan ajankohtaiskatsaus (liite 1).
Käytiin esittelijän ehdotuksesta keskustelu muutosjohtaja Harri Jokirannan kansanedustajaehdokkuuden vaikutuksista valmistelukoneistoon. Harri Jokiranta poistui käsittelyn ajaksi.
VATE päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
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3 § Toimintasuunnitelma 2019
Maakunnallisessa uudistusvalmistelussa on laadittu alustavaa toimintasuunnitelmaa uuden
maakunnan käynnistämiseksi mahdollisimman nopeasti lakien tultua vahvistetuiksi eduskunnassa. Suunnitelmaan sisältyy myös kuvausta maakunnallisen uudistusvalmistelun tähänastisista vaiheista sekä rahoituksesta ja henkilöstöstä. Toimintasuunnitelmaa tullaan tarkentamaan sen jälkeen, kun VATE on toimivaltainen. Toimintasuunnitelma on liitteenä 1.
Valmistelujohtaja kertoo toimintasuunnitelman sisällöstä ja tavoitteista tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä vuoden 2019 tämänhetkisen toimintasuunnitelman tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta (liite 1).
VATE päätti merkitä tämänhetkisen toimintasuunnitelman tiedoksi.
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4 § Suunnitelmat rekrytoinneista 2019
Uuden maakunnan valmisteluun tarvitaan lisähenkilöstöä mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun maakunnat ovat saaneet toimivallan. Valmistelutehtävissä toimivilta henkilöiltä on
kerätty joulukuussa 2018 arviot valmisteluun tarvittavista lisäresursseista. Näitä arvioita on tarkennettu ja yhteensovitettu kuluvan vuoden alussa. Tavoitteena on, että kiireellisimmät rekrytoinnit käynnistettäisiin ehdollisina jo ennen VATEn toimivaltaisen kauden alkamista. Näin
VATE pystyisi tekemään ensivaiheen rekrytoinnit pikaisesti ja turvaamaan maakunnan toiminnan käynnistymisen järjestämisvastuullisena vuoden 2021 alusta alkaen. Ennen VATEn
lopullisia rekrytointipäätöksiä on kuitenkin oltava myös varmuus uudelle Etelä-Pohjanmaan
maakunnalle myönnettävän rahoituksen riittävyydestä.
Valmistelujohtaja esittelee rekrytoinneista tehtyä suunnitelmaa kokouksessa. Varsinainen
päätös rekrytointiprosessin käynnistämisestä on tarkoitus tehdä VATEn kokouksessa 14.2.2019
edellyttäen, että uudistuslakien käsittely eduskunnassa jatkuu odotusten mukaisesti.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä uusien valmistelijoiden rekrytointiprosessia koskevan suunnitelman tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta (liite 1).
VATE kävi evästyskeskustelun rekrytointisuunnitelmista.
VATE päätti, että rekrytointiprosessin valmistelua jatketaan ja seuraavaan kokoukseen tuodaan ehdotus, jossa on kuvattu rekrytoiva valmisteluorganisaatio ja siihen kuuluvat tehtävät.
Tältä pohjalta käydään läpi uudelleen listaus ensi vaiheessa tarvittavista rekrytoinneista. Lisäksi on pohdittava, tehdäänkö haku sisäisesti vain uuteen maakuntaan tulevissa organisaatioissa vai laajempana hakuna. Myös rekrytoinnin aikataulutus ja rekrytoitavien palkkausjärjestelmä edellyttävät tarkempia linjauksia.
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5 § Etelä-Pohjanmaan alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (UNA)
Kansallisessa UNA-hankkeessa ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen eli maakunnallisten
sote-toiminnan kokonaisuuden kattavien asiakas- ja potilastietojärjestelmien (myöhemmin
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä) kilpailuttamiseen ja hankintaan. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on päätöksellään 28.1.2019 § 9 päättänyt:
1) Osallistua UNA Oy:n kautta organisoitavaan maakunnallisen Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmisteluun.
2) Pyytää hyväksyntää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselta sille, että Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmistelu tapahtuu mahdollisen tulevan maakunnan
puolesta.
3) Käynnistää neuvottelut Etelä-Pohjanmaan julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa niiden sitoutumisesta:
• Liittymään Asiakas- ja potilastietojärjestelmän sisältämään sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmäpalveluun
• Hyväksymään nykyisen EPSHP:n julkisten organisaatioiden tarpeisiin palveluna tarjottavan, maakunnallisen potilastietojärjestelmäpalvelun (EP-POTTI) tietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen sairaanhoitopiirin toimesta ja kustannuksella
• Huolehtimaan ja sitoutumaan kunkin oman organisaation osalta uuden EP-POTTI palvelussa käyttöön otettavan tietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon, henkilöstön koulutuksen ja prosessien suunnitteluun liittyvistä tehtävistä omalla kustannuksellaan
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa valmistellaan viime vuonna perustetun UNA
Oy:n toimesta kiinteässä yhteistyössä useiden sairaanhoitopiirien ja maakuntien ICT-valmistelun kanssa. Alustavan tiedon valossa mukaan voisi olla lähdössä 11 maakuntaa, joiden yhteinen väestöpohja olisi n. 3 miljoonaa asukasta. Mukaan ovat lähdössä myös Tays-ervan
(sote-yhteistyöalueen) kaksi muuta sairaanhoitopiiriä.
Etelä-Pohjanmaan kuntien/terveydenhuollon kuntayhtymien näkökulmasta hankkeessa korvattaisiin nykyiset kuntakohtaiset erilliset sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmät ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluna (EP-POTTI) tarjoama potilastietojärjestelmäkokonaisuus
yhteisellä alueellisella Asiakas- ja potilastietojärjestelmällä, jota Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee tarjoamaan palveluna maakunnan kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymille ja mahdollisesti muille julkiseen rahoitukseen perustuville toimijoille. Uuden
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän myötä Etelä-Pohjanmaan koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toimisi samassa asiakas- ja potilasjärjestelmässä.
Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa tavoitetilaksi on myös asetettu yhtenäisen Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta UNA-hankkeen kautta. Uudistusvalmistelu on tehty yhdessä EPSHP:n ja Etelä-Pohjanmaan kuntien ja terveydenhuollon
kuntayhtymien kanssa. Hankinta on perusteltua toteuttaa riippumatta siitä, toteutuuko soteuudistus nykyisten esitysten mukaisesti vai ei. Todennäköistä on, että tulevina vuosina EteläPohjanmaalla kehitetään toimintamalleja sote-sektorilla toimintoja yhtenäistämällä joka tapauksessa.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan realistinen aikataulu Etelä-Pohjanmaalla muodostunee sellaiseksi, että valmisteluvaihe, sisältäen hankinnan valmistelun ja kilpailutuksen,
toteutuisi vuoden 2019 aikana. Varsinainen kilpailutus tapahtuisi vuonna 2020 ja käyttöönotot voisivat tapahtua kaksi vuotta kestävän rakentamisvaiheen jälkeen alkaen joko vuoden 2022 tai 2023 alusta.
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Olemalla mukana isossa hankintakonsortiossa voidaan kustannuksia jakaa ja saavuttaa
säästöjä verrattuna yksin tekemiseen. Valmisteluvaiheen kustannusten voidaan arvioida olevan Etelä-Pohjanmaan osalta noin 1,5 M€, rakentamisvaiheessa 2–5 M€ ja varsinaisen järjestelmäinvestoinnin reilun 35 M€:n suuruusluokkaa.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta kattaa valmisteluvaiheen, rakentamisvaiheen
sekä myöhemmin järjestelmäkokonaisuuden. Hankinta tapahtuu EPSHP:n investointina.
EPSHP tarjoaa hankitun Asiakas- ja potilastietojärjestelmän palveluna maakunnan kunnille ja
julkisomisteisille terveydenhuollon kuntayhtymille samalla tavalla kuin se tälläkin hetkellä tarjoaa nykyistä maakunnan kattavasti käytössä olevaa potilastietojärjestelmää (EP-POTTI).
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää osaltaan hyväksyä sen, että edellä kuvatun Asiakas- ja potilastietojärjestelmän Etelä-Pohjanmaan kilpailutuksen valmistelu tapahtuu mahdollisen tulevan maakunnan
puolesta. Asia käsitellään myös Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokouksessa
18.2.2019.
Päätös:
VATE päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
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6 § LAPE-hankkeen 2017−2018 tulokset ja siltaustoimet 2019
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tarkoituksena on uudistaa lasten, nuorten
ja perheiden palvelut asiakaslähtöisesti integroiduksi, monialaiseksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien palveluympäristöön. Muutosta ohjaavia periaatteita ovat lapsen oikeudet ja etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, voimavarojen vahvistaminen ja
perheiden monimuotoisuus. Painopistettä halutaan siirtää pois kalliista korjaavista toimenpiteistä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
LAPE-muutosohjelman sisällöt käsittävät sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyviä tavoitteita että palvelurakenteista riippumatonta lasten ja perheiden palveluiden sisällöllistä kehittämistyötä.
Muutosohjelman toimeenpanoa on jokaisessa maakunnassa vuosina 2017–2018 toteuttanut
LAPE-muutosagentti ja LAPE-hanke. Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankekonsortio käsitti kuntien
toteuttaman päähankkeen lisäksi viisi omilla hankesuunnitelmilla ja -rahoituksella toiminutta
osatoteuttajaa: SeAMK yhdessä SONet BOTNIAn kanssa, MLL Pohjanmaan piiri, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, Autismisäätiö ja VERSO Kuntoutus Oy. Hankkeen aikana käynnistettiin monipuolisesti eri lapsiperhepalveluiden kehittämistoimintoja kunnallisesti ja maakunnallisesti.
Hankkeessa luotiin pohjaa maakunnallisille lapsiperhepalveluille ilman kunta- ja sektorirajoja
sekä aidolle yhteistyön tekemisen tahtotilalle. Hanke toi yhteen toimijoita ja kannusti luomaan yhteistyöverkostoja. Koko hankekonsortio huomioiden hanketyössä toteutui yhteensä
noin 10 htv:a ja kokonaisbudjetti oli yhteensä 1,15 milj. euroa. LAPE-hanketyöhön laskettiin
yhden tai useamman työryhmän jäsenenä osallistuneen maakunnassa yhteensä 378 eri
henkilöä, jotka edustivat kunnissa, kuntayhtymissä, järjestöissä ja seurakunnissa toteutettavia
lasten ja perheiden palveluja.
Historiallisesti laajaan LAPE-hankekokonaisuuteen sisältyi Etelä-Pohjanmaalla kolme kehittämiskokonaisuutta: Toimintakulttuurin muutos painotti lapsen oikeuksia, osallisuutta, palvelujen tietoperustaa ja eri toimijoiden yhteistoimintaa. Perhekeskustoimintamallia vakiinnutettiin
toimivaksi lasten, nuorten ja perheiden perustason palvelukokonaisuudeksi. Erityis- ja vaativan tason palveluja uudistettiin ja samalla tiivistettiin niiden keskinäistä yhteistoimintaa sekä
vahvistettiin konsultatiivista tukea perustason palveluille, minkä lisäksi vahvistettiin lastensuojelun työmuotoja. Hankkeen tulokset on koottu Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden loppuraporttiin, joka on luettavissa osoitteessa http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/12/lape-etela-pohjanmaa-28.12.2018-final.pdf.
LAPE-hanke päättyi 31.12.2018. Vuodelle 2019 suunniteltuina siltaustoimina työtä jatkavat
maakuntien LAPE-muutosagentit ja tulevilla yhteistyöalueilla toimivat kunta-agentit sekä heidän työtään ohjaavat ja LAPE-siltaustoimia toteuttavat STM:n, OKM:n, OPH:n ja THL:n kansalliset resurssit. Kunta- ja maakuntatasolla LAPE-kehittämistyötä jatkavat eri tahojen koordinoimina useat LAPE-hankekautena muodostetut työryhmät ja verkostot. Lisäksi STM:n ja
THL:n ohjauksessa maakunnissa vuonna 2019 toteutettavaan systeemistä lastensuojelun toimintamallia kehittävään SyTy!-hankkeeseen on Etelä-Pohjanmaalla liitetty lastensuojelun
perhehoidon maakunnallisen toimintamallin kehittäminen. Hankkeen toteutuksessa toimii
kuntien ja yhteistoiminta-alueiden rahoituksella hankekoordinaattori.
Vuoden 2019 LAPE-siltaustoimien keskeisenä tavoitteena on sivistystoimen ja soten yhteistoiminnan vahvistaminen sekä yhteydet järjestöihin ja seurakuntiin. Yhteistyötä tukevat mm.
sektorirajat ylittävä osaamisen kehittäminen ja yhteiset tutkittuun tietoon perustuvat toimintamallit, joita levitetään edelleen ITLA-säätiön tuella maakunnissa. Tämän lisäksi tavoitetta
lähestytään mm. kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja seurakuntien luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle suunnattujen maakunnissa toteutettavien LAPE-Akatemioiden kautta, joiden
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yhteinen käynnistämistilaisuus toteutetaan 20.3.2019 Helsingissä. LAPE-Akatemioiden kautta
haetaan yhteisiä lähtökohtia mm. siihen, miten verkostot voivat tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja miten toteutetaan johtamista verkostoissa.
LAPE-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola kertoo LAPE-hankkeen tuloksista ja siltaustoimista tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä LAPE-hankkeen 2017−2018 tulokset ja siltaustoimet 2019 tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin LAPE-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltolan esitys aiheesta (liite 2).
VATE päätti merkitä LAPE-hankkeen 2017−2018 tulokset ja siltaustoimet 2019 tiedoksi.
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7 § Maakunnan LAPE-ryhmän uudelleenorganisoituminen
Maakunnan LAPE-ryhmän perustaminen on ollut sosiaali- ja terveysministeriön asettamana
ehtona valtionavustuksen myöntämiselle LAPE-muutosohjelman mukaisille LAPE-muutosagentille ja LAPE-hankkeelle. Etelä-Pohjanmaan LAPE-ryhmä on vuosina 2017–2018 toiminut
maakunnan LAPE-hankkeen ohjausryhmänä.
Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisessa vuoden 2019
LAPE-siltaustoimia koskevassa ohjauksessa on linjattu, että maakuntien LAPE-ryhmät jatkavat
edelleen toimintaansa ja että niiden kokoonpanoa tulee muuttaa Yhdyspinnat yhteiseksi
mahdollisuudeksi -raportin (STM:n Raportteja ja muistioita 8/2018) mukaisten yhteistyöryhmien suuntaan. Yhteistyöryhmän keskeisinä tehtävinä on luoda foorumi kuntien sivistysjohdon, maakuntiin siirtyvän sote-johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien keskinäiselle vuorovaikutukselle ja yhteisiin strategisiin tavoitteisiin liittyvälle suunnittelutyölle. Yhdyspintaraportissa
yhteistyöryhmän tehtävät on määritelty seuraavasti:
• Valmistella ja yhteen sovittaa maakuntien ja kuntien yhdyspintaan liittyviä asioita lasten,
nuorten ja perheiden näkökulmasta.
• Tukea palvelujen integraatiota sekä resurssien optimointia (lapsibudjetointi).
• Edistää kattavaa lapsivaikutusten arviointia.
• Käsitellä keskeiset LAPE-asioita koskevat asiakirjat ja esitykset ennen niiden etenemistä
maakunnan ja kuntien päätöksentekoon.
• Seurata ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa ja palvelukysyntää
sekä siihen vastaamista muun muassa sähköisten hyvinvointikertomuksien avulla.
• Organisoida tarvittava maakuntatasoinen yhteistyö järjestökentän kanssa.
Maakunnan LAPE-ryhmä toimii myös vuoden 2019 aikana sosiaali- ja terveysministeriön sekä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjauksessa toteutettavan lastensuojelun systeemistä
toimintamallia kehittävän SyTy!-hankkeen ohjausryhmänä. Etelä-Pohjanmaalla hankkeen
tehtäviin on liitetty myös maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon toimintamallin kehittäminen.
Etelä-Pohjanmaan LAPE-ryhmän jäseninä on vuosien 2018/2019 vaihteessa toiminut neljätoista sosiaali- tai perusterveydenhuollon edustajaa, viisi erikoissairaanhoidon edustajaa,
neljä varhaiskasvatusjohtajaa, maakunnan sivistysjohdon nimeämä edustaja sekä Lapuan
hiippakunnan, järjestöjen, Etelä-Pohjanmaan nuorisovaltuuston ja henkilöstöjärjestöjen nimeämät edustajat. Useat kuntaedustajat toimivat maakunnan LAPE-ryhmässä oman kuntansa LAPE-ryhmän nimeämänä yhdyshenkilönä, ja monet ryhmään kuuluvista ovat jäsenenä myös alueensa perhekeskustyöryhmässä. LAPE-muutosagentti sekä LAPE-hankkeen ja
sote-valmistelun edustajat ovat toimineet työryhmässä asiantuntijoina.
LAPE-muutosohjelman etenemisestä kohti vuoden 2019 siltaustoimia on keskusteltu maakunnan LAPE-ryhmässä 4.12.2018 ja maakunnan sivistysjohdon kokouksessa 11.12.2018. Keskusteluissa on todettu tarve vahvistaa maakunnan LAPE-ryhmän kokoonpanoa sivistysjohdon
edustuksen osalta, minkä pohjalta sivistysjohto on nimennyt ryhmään seuraavat edustajansa:
Ville Järvi, Seinäjoki
Esa Kaunisto, Alajärvi
Antti Takala, Alavus
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Markus Hyytinen, Ähtäri
Päivi Hernesmaa, Kurikka
Jarmo Kuoppala, Ilmajoki
Eija Liikamaa, Kauhajoki
Markku Viitasaari, Kauhava
Mika Kamunen, Lapua
***************************************
Päätös sote-tiimi 28.1.2019, § 3:

Hyväksyttiin LAPE-muutosohjelman toteutusta koskeva muutos 1.1.2019 alkaen sekä sen vaikutus maakunnan lape-ryhmän kokoonpanoon ja toimintaan. Päätettiin LAPE-muutosohjelman, SyTy-hankkeen
ja sote-valmistelun edustuksesta työryhmässä sekä maakunnan lape-ryhmän sihteerin tehtävien hoitamisesta seuraavaa: maakunnallisessa lape-ryhmässä sote-valmistelua edustaa Päivi Saukko, Päivi
Leikkola ja Tanja Penninkangas, ja kyseisen ryhmän sihteerinä toimii Miska Kaihlamäki.
Maakunnan lape-ryhmän uudelleenorganisoituminen viedään myös VATE:n seuraavaan kokoukseen.
Maakunnan lape-ryhmän seuraava kokous on 18.2.2019 klo 8.30–11. Kyseisen ryhmän muistiot ja muut
materiaalit tallennetaan tarpeellisin osin sote- ja maakuntauudistuksen (OneDrive) sekä Seinäjoen kaupungin järjestelmiin (Lape-muutosagentin ja SyTy!-hankkeen hallinnoija).

***************************************
LAPE-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola kertoo Etelä-Pohjanmaan LAPE-ryhmää koskevista muutoksista tarkemmin kokouksessa.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää merkitä asian tiedoksi ja hyväksyä sote-tiimin tekemät linjaukset maakunnan
LAPE-ryhmän uudelleenorganisoitumisesta.
Päätös:
VATE päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
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8 § Muutosorganisaatioiden viestintäyhdyshenkilöiden nimeäminen
Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa on useissa tilanteissa tarpeen
tavoittaa kaikkien muutoksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstöt tai niiden tietyt
sisäiset kohderyhmät. Viestinnän tehostamiseksi organisaatioissa olisi hyvä olla kussakin nimetty henkilö, joka vastaa uudistukseen liittyvien viestien sisäisestä levityksestä ja välittää
viestit joko koko henkilöstölle tai pyydetylle kohderyhmälle.
Valmistelujohtajan ehdotus:
VATE päättää, että muutoksessa mukana olevia organisaatioita pyydetään kutakin nimeämään henkilö, joka vastaa uudistukseen liittyvien viestien levityksestä oman organisaationsa
sisällä.
Päätös:
VATE päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
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9 § Kokouskalenteri

Väliaikainen toimielin VATE
Tammikuu

SOTEMAKU-johtoryhmä
pe 25.1.2019 klo 9.00 peruttu

to 31.1. 2019 klo 9.00
Helmikuu

to 14.2.2019 klo 9.00

Maaliskuu

ti 5.3. 2019 klo 9.00

to 21.2.2019 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

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

pe 1.11.2019 klo 9.00
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Ei muita asioita.
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11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
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