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Valmistelun alasajo
• VM:n ohje 20.3.2019: maakuntien esivalmisteluun ja ICTvalmisteluun myönnettyä avustusta voidaan käyttää
avustuspäätöksen käyttötarkoituksen mukaisten toimien
asianmukaisen päättämisen ajan, kuitenkin enintään
31.12.2019 asti.

– mm. lakisääteiset työnantajavelvoitteet, sitoumuksista aiheutuvat
kustannukset (purkamiseen asti), raportointi, arkistointi yms.

• Raportti toimitettava VM:lle viimeistään 29.2.2020
• Vastuuvalmistelijoille on annettu oma ohjeistus aineiston
arkistoinnista ja dokumentoinnista
– aineistot kootaan samaan paikkaan ja arkistoidaan näiden
ohjeiden mukaisesti
– tavoitteena on, että tehty työ hyödyttäisi mahdollisia tulevia
uudistuksia

• Palautekeskustelu jokaisen valmistelijan kanssa pidetty
• Valmistelijoista suurin osa lopettaa huhtikuun aikana
• Työtilat vapautuvat liiton käyttöön kesäkuun alusta
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E-P:n liiton rooli alasajossa
• EPL vastaa esivalmistelurahoituksen raportoinnista
• Raportoitaessa osoitettava, että avustusta on käytetty
vain maakunnan perustamisen esivalmisteluun ja
maakuntien ICT-valmisteluun, ei muihin käyttötarkoituksiin
– joitakin hankalia rajanvetoja lienee odotettavissa; VM kuitenkin
luvannut vastata kaikkiin kysymyksiin ja välittää tiedot niistä
kaikille maakunnille
– EPL:n osalta raportointi yms. pitäisi onnistua suunnitellusti, mutta
lähivuosina voi olla odotettavissa mielenkiintoisia tarkastuksia
esim. VTV:n taholta (?)

• Varsinaiseen valmistelutyöhön ja ICT-hankkeisiin käytetty
summa E-P:llä on runsaat 4 milj. €; tästä summasta
maakunnan omavastuu on 201 355 € ja se katetaan
maakunnan liiton varoista
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Valtakunnallinen eteneminen
• SOTE-mallista pyrittäneen sopimaan hallitusohjelmassa

– vuodesta 2003 alkaen jokaisella hallituskaudella on ollut yksi tai
useampia SOTEa uudistava hanke tai malli
• Kansallinen terveyshanke 2003
• Kansliapäällikkö Välimäen malli 2008
• Ministeri Risikon malli 2009
• Kansanedustaja Orpon malli 2013
• Ministeri Huovisen malli 2014-2015
• Pääministeri Sipilän malli 2015– uuden mallin tekemisessä (toivottavasti) otetaan oppia
edellisistä; yhteneväisyyttä tarvitaan ainakin ICT-ratkaisuissa,
tiedolla johtamisessa ja palveluiden yhteensovittamisessa
– STM:n lähtökohtana sote-palveluiden uudistamisen jatkaminen
=> sisältöjen kehittäminen jatkuu, rakenteiden osalta odotetaan
uuden hallituksen linjauksia
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Valtakunnallinen eteneminen
• MAKUn (aluehallinnon uudistuksen) osalta tilanne on
epäselvempi => miten käy elinvoimatehtävien?
• Vaarana, että ”putkihallinto” vahvistuu:
–
–
–
–

TEM => Kasvupalveluvirasto (ELY/E + TE-toimistot)
LVM => Väylävirasto
YM => LUOVA (tai vastaava valvontavirasto)
MMM => Ruokavirasto
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Uuden hallituksen muodostaminen
• Vaalien tulos tiedossa; haastavat hallitusneuvottelut
tulossa => alustava aikataulu:
hallitustunnustelija nimetään 26.4.
neuvottelut 6.5. – 27.5. (3 vkoa)
EU-vaalit 26.5.
hallitus nimitetään ke 29.5. (aikaisintaan…)
hallituksen ja virkamiesjohdon yhteinen tulkinta hallitusohjelmasta
10.-11.6.
– hallituksen toimintasuunnitelma (TOSU) valmis elokuun
puolivälissä
– JTS ja TOSU eduskunnalle syyskuussa
–
–
–
–
–

• Lisätalousarviossa esille tämänvuotisen uudistuksen
valmisteluun varatun 213 me:n käyttö; periaatteessa
mahdollista jo kevätistuntokauden aikana => syntyykö
”siltausta” vai käytetäänkö johonkin muuhun?
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Miten jatketaan E-P:llä?
• Jatkoaskeleet (SOTEssa) ovat kuntien käsissä
• Perlaconin selvityksen (kuntien talouden kehitysnäkymät
yms.) esiteltiin SOTEMAKU-ohjausryhmässä 29.3.
• Seuraava keskustelu kuntajohtajafoorumissa 17.5.
• Kuntien yhteiskokous 22.5. (poliitikot + virkajohto)
• Onko mahdollista löytää yhteistyömalli (esim. vapaaehtoinen kuntayhtymä tai EPSHP:n perussopimuksen
muutos)?
• Erilaisia uudistusvalmistelun aikana syntyneitä yhteistyöverkostoja pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan,
mutta vaarana on, että ne hiipuvat hiljalleen, ellei ole
selvää tavoitetta ja yhteisesti sovittua vetovastuuta
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Kiitos ja harjoitus jatkuu…
www.uusiep.fi

