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§

Kokouksen avaus
Ehdotus:
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Päätös:
Todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin asialista.
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§

14.02.2019

Edellisen kokousmuistion merkitseminen tiedoksi
Kuntajohtajafoorumin kokousmuistiot ovat luettavissa osoitteessa
http://uusiep.fi/paatoksenteko/hallinto/#sotemaku-kuntajohtajafoorumi
Ehdotus:
Edellisen kokouksen muistio (13.12.2019) on lähetetty jäsenille sähköpostilla, ja siihen on
korjattu toivotut täsmennykset. Tämän jälkeen muistioon ei ole tullut uusia muutostoiveita.
Kuntajohtajafoorum toteaa edellisen kokouksen muistion hyväksytyksi ja merkitsee sen
tiedoksi.
Päätös:
Kuntajohtajafoorum totesi edellisen kokouksen muistion hyväksytyksi ja merkitsi sen tiedoksi.
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§

14.02.2019

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeV) lausuntoa maakunta- ja sote-uudistuksen
lakikokonaisuuteen on odoteltu annettavaksi alkuviikon aikana, mutta tämän esityslistan
lähettämiseen mennessä sitä ei ole vielä julkistettu. PeV:n ennakoidaan nostavan
lausunnossaan esille muun muassa valinnanvapauslakiesitykseen, tietosuojaan, maakuntien
itsehallintoon ja rahoitukseen sekä maakuntavaaleihin ja EU-notifikaatioon liittyviä asioita.
PeV:n lausuntoon sisältynee myös ponsia, jotka edellyttävät hallitukselta muutoksia
uudistuslakien joihinkin pykäliin. Nämä muutokset voitaisiin kuitenkin ilmeisesti tehdä
eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) käsittelyssä. StV:n laadittua lopulliset
mietintönsä uudistuslakeihin ne siirtyvät eduskunnan suuren salin käsittelyyn, mikä voisi
tapahtua helmikuun lopulla. Eduskunnalla on aikaa hyväksyä lait 15.3.2019 saakka, muutoin
ne raukeavat.
Tämänhetkisen tiedon mukaan maakuntavaalit voitaisiin pitää kuluvan vuoden syksyllä,
mikäli eduskunta hyväksyy välttämättömimmät uudistusta koskevat lait. Tällöin vaaleilla
valittu maakuntavaltuusto aloittaisi toimintansa viimeistään vuoden 2020 alussa, mikä
mahdollistaisi järjestämisvastuullisen maakunnan käynnistymisen 1.1.2021. Väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE) pystyisi aloittamaan virallisen toimintansa maakuntien
perustamisen (1.4.) jälkeen heti, kun maakuntahallitus on sen asettanut. Sekä
uudistusvalmistelua poliittisesti ohjaavan SOTEMAKU-johtoryhmän että VATEn toimikaudet
jatkuisivat maakuntavaltuuston aloittamiseen asti.
Valtiovarainministeriöltä on saatu 15.1.2019 päätös esivalmistelun jatkorahoituksesta, jota
myönnettiin Etelä-Pohjanmaalle 384 165 €. Tuota rahoitusta voidaan käyttää vielä kahden
kuukauden ajan sen jälkeen, kun toimivaltainen VATE on asetettu. Määrärahan
käyttämiseksi ei tarvita maakunnan omarahoitusosuutta.
Parhaillaan valmistelussa kerätään tietoja maakunnan koetalousarviota varten, jonka pitäisi
valmistua tämän kuun aikana. 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 soteuudistuksen valmistelun tilanteesta ja ajankohtaisista asioista tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Sote-yhteistyörakenteet
Vapaaehtoisen sote-kuntayhteistyön selvityksen suunnitelmaa on laajennettu
kuntajohtajafoorumin 24.10.2018 54 § mukaisesti. Selvitys valmistuu aikaisemman
työsuunnitelman mukaan maaliskuussa 2019.
Selvityksestä on valmistunut liitteenä oleva väliraportti, joka esitellään kuntajohtajafoorumin
kokouksessa 14.2.2019. Väliraportin esittelevät HT Eero Laesterä ja LT, prosessori Arto Alanko
(Perlacon).
Väliraportti on luottamuksellinen ja tarkoitettu kuntajohtajafoorumin kokouskäyttöön.
Kuntajohtajafoorumin kokouksesta 14.2.2019 valmistellaan tiedote, joka on julkaisuvapaa
kokouksen jälkeen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi väliraportti 14.2.2019
Käydään keskustelu väliraportin sisällöstä
Päätetään tarvittavat tarkennukset jatkotyöskentelylle ja loppuraportissa huomioitavaksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi väliraportti 14.2.2019.
Käytiin keskustelu väliraportin sisällöstä.
Päätettiin tarvittavat tarkennukset jatkotyöskentelylle ja loppuraportissa huomioitavaksi.
Sovittiin, että loppuraportissa tarkastellaan tarkemmin selvityksessä hyväksi havaittuja
malleja sekä syvennetään erikoissairaanhoidon tarkastelua.
Loppuraportista tehdään tiivistetty esitys, joka esitetään SOTEMAKU-ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa pe 29.3.2019.
……………………..
Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-kuntajohtajafoorum 6/2018 24.10.2018 54 §
”Merkittiin tiedoksi selvityksen eteneminen ja sovittiin jatkotoimenpiteistä seuraavaa.
Todettiin, että vapaaehtoisen sote-kuntayhteistyön taloudellinen vaikutusarvio kannattaa tehdä.
Toivottiin, että esitettäisiin kustannusarvio toimeksiannon laajentamisesta kokouksessa esitetyn lisäksi
myös esim. erikoissairaanhoitoon, kehitysvammahuoltoon sekä kaikkiin Etelä-Pohjanmaan kuntiin ja
kuntayhtymiin.
Sovittiin, että Etelä-Pohjanmaan kunnat jatkavat EP:n SOTE-projektin rahoitusta vuodelle 2019.
Kustannustaso noudattaa vuoden 2018 tasoa huomioiden toiminnalliset muutokset. Kuntakohtaiset
rahoitusosuudet (€/asukas) noudattavat vuoden 2018 rakennetta. Tarkennetut kuntakohtaiset
kustannusosuudet toimitetaan kunnille.
Etelä-Pohjanmaan kuntajohtajat tekivät yhteisen kannanoton Kuntajohtajafoorumin kokouksessa
24.10.2018. Kuntajohtajat edellyttävät, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
menojen nousua vuoden 2019 talousarviossa tulee merkittävästi pienentää esitetystä 5,5 %
korotuksesta huomioon ottaen valtionosuuksien leikkaukset ja kuntien taloudellinen kantokyky. Samoin
uusien virkojen ja toimien määrän kasvua tulee merkittävästi vähentää esitetystä määrästä.”
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Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-kuntajohtajafoorum 5/2018 21.8.2018 48 §:
”Keskusteltiin Etelä-Pohjanmaan vapaaehtoisesta sote-kuntayhteistyöstä, jota halutaan edistää
huolimatta siitä, miten kansallinen sote- ja maakuntauudistus etenee. Päätettiin perustaa työryhmä,
joka valmistelee seuraavaan 11.10.2018 SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumiin esityksen mahdollisen
kuntayhtymän vaihtoehtoisista etenemistavoista. Sovittiin, että työryhmän muodostavat Harri
Jokiranta, Ilpo Koivisto, Heidi Ojala ja Jari Jokinen. Harri Jokiranta kutsuu työryhmän koolle, ja ryhmä
voi konsultoida asiantuntijoita tarpeen mukaan.”
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§
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Seuraavat kokoukset
SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumin seuraavat kokoukset:
to 28.3.2019 klo 9–11
Watt & Edison (Frami B)
pe 17.5.2018 klo 9–11
Maakuntasali (Etelä-Pohjanmaan liitto)
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Sovittiin, että vapaaehtoisen sote-kuntayhteistyön selvitystä esitellään seuraavassa
SOTEMAKU-ohjausryhmässä pe 29.3.2019.
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§
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Muut mahdolliset asiat
Seuraavassa SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumissa käsitellään kuntien kiinteistöjen siirtoa
maakunnille ilman korvausta. Paikalle pyydetään Kuntaliiton tai Tilakeskuksen edustajaa
alustamaan aiheesta.
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§

14.02.2019

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.
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