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Valtakunnallinen tilanne
• Perustuslakivaliokunta (PeV) sai lausuntonsa lopulta
valmiiksi 22.2.2019
– sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (StV) annettiin paljon korjausehdotuksia, joista osa on ”teknistä hienosäätöä”, osa
vaativampia
– ministeriöiden muutosehdotukset annettiin hyvin nopeasti

• StV jatkanut käsittelyä tiiviillä aikataululla
– tänään 21 asiantuntijan kuulemiset viidestä eri teemasta
(rahoitus/omaisuus, tietosuoja, liikelaitoksen palveluvelvoite, EUnotifikaatio, kielelliset oikeudet)
– StV:n mietinnöt voisivat valmistua 13.-15.3. (tai sitten ei… ) =>
eduskunnan viimeiset äänestykset olisivat tällöin 2.4.
– mietintöjen valmistuminen edellyttäisi StV:ssa todennäköisesti
äänestyksiä => mahdollisesti palautuisivat PeViin => uudistuksen
eteneminen tyssäisi siihen
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Valtakunnallinen tilanne
• Aika on käymässä todella vähiin, mutta toivoa suureen
saliin pääsemisestä on yhä, tosin ”hyvin ohuen langan”
varassa
– PeV kriittinen myös ”MAKU II” -paketin suhteen (mm. LUOVA)

• Turhautumista ja tuskastumista sekä erilaisia
spekulaatioita lentelee ilmassa suuntaan jos toiseenkin
– nyt katsellaan, kenen käteen ”Musta Pekka” saataisiin jäämään

• Kaikki puolueet vakuuttavat, että ”tehty työ ei mene
hukkaan” ja että ”sote-uudistus etenee tavalla tai
toisella” => teoriassa näin, mutta käytännössä ei…
• Esivalmistelukausi jatkuu valtion rahoituksella siihen asti,
että maakunnat perustetaan
• VM:ltä tulossa piakkoin uusia ohjeita
– rekrytointien takaraja 30.6. asti
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Etenemisvaihtoehdot
• 1) Lait hyväksytään eduskunnassa
– tapahduttava maalis-huhtikuun vaihteeseen mennessä=>
maakunnat perustettaisiin ehkä 1.5. alkaen
– VATEsta tulee toimivaltainen touko-kesäkuulla
– maakuntavaalit järjestetään loppuvuonna
– maakuntavaltuusto aloittaa viimeistään 1.1.2020

• 2) Lait kaatuvat tai niitä ei ehditä hyväksyä
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-järjestelmien yhteensovitus jatkuu jollakin tapaa
– perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio
jatkunee, mutta muu aluehallinnon uudistaminen = ???
–
–
–
–
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Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaalla
• Muuta
– maakunnallisia (vaihtoehtoisia) sote-yhteistyömalleja
koskeva selvittelytyö (Perlacon) valmistuu maaliskuulla =>
esitellään SOTEMAKU-ohjausryhmässä 29.3.2019
– koetalousarvio vuodelle 2021 toimitettu VM:lle => umpeen
kurottavaa tulisi riittämään…
– maakunnan toiminnan ja talouden neuvottelupäivä E-P:n
osalta siirretty toukokuulle (piti olla 13.3.2019)
• sisältönä JTS-neuvottelut (maakuntalain 13§ = maakunnan
talouden ja tulevaisuuden tarkastelu) + teemakeskustelut
(väestö- ja aluerakenne, osaavan työvoiman saatavuus,
kestävä biotalous)

– VATEssa pohdittu valmisteluun tarvittavia lisärekrytointeja
=> suunnitelmat on tässä vaiheessa merkitty tiedoksi ja
niihin palataan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
uudistuksen etenemisestä on saatu varmuus
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Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaalla
• Rahoitus 2019
– esivalmistelurahoitusta on käytettävissä noin 384.000 €, ja
sitä voidaan käyttää VATEn asettamiseen asti sekä siitä
eteenpäin kahden kuukauden ajan (ei edellytä
maakunnalta omarahoitusosuutta)
– uuden maakunnan rahoitusta E-P:lle olisi tällä tietoa tulossa
noin 2,4 me (ei tarvita omarahoitusosuutta)
– lisäksi on mahdollista hakea harkinnanvaraista avustusta
Esivalmisteluavustukset
(Maakuntien liitot)

n. 8-10 m€

Maakuntien perusrahoitus

60m€

Harkinnanvarainen
rahoitus / ennalta
arvaamattomat
kohteet

93m€

n. 23 m€

+ Hakemukseen perustuva ICT-valmistelurahoitus
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Kiitos!
www.uusiep.fi

