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Kokouksen avaus
Ehdotus:
Todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään asialista.
Päätös:
Todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin asialista.
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Kokousmuistion 28.3.2019 merkitseminen tiedoksi
Kuntajohtajafoorumin kokousmuistiot ovat luettavissa osoitteessa
http://uusiep.fi/paatoksenteko/hallinto/#sotemaku-kuntajohtajafoorumi
Ehdotus:
Edellisen kokouksen muistio (28.3.2019) on lähetetty jäsenille sähköpostilla, eikä siihen ole tullut muutostoiveita.
Kuntajohtajafoorumi toteaa edellisen kokouksen muistion hyväksytyksi ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös:
Kuntajohtajafoorumi totesi edellisen kokouksen muistion hyväksytyksi ja merkitsi sen tiedoksi.
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Etelä-Pohjanmaan SOTE
Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumi päätti 24.10.2018 vapaaehtoisen sotekuntayhteistyön selvitystä koskevan suunnitelman teettämisestä konsulttitoimisto Perlaconilla.
Tarkoituksena oli hakea vaihtoehtoisia malleja sen varalle, että sote- ja maakuntauudistus ei
etenisi suunnitellusti, ja samalla saada aineistoa sote-uudistuksen jatkovalmistelulle. Suunnitelman teettäminen toteutettiin osana EPSOTE-projektia. Projektin kustannuksista vastaavat
Etelä-Pohjanmaan kunnat €/asukas -suhteessa.
Perlacon-selvitys
Selvityksessä esitellään kolme uutta mallia sote-palvelurakenteen kehittämiseksi. Kaksi malleista pohjaa koko maakunnan sote-integraatioon. Sote-kuntayhtymämallissa yhdistetään
kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja sairaanhoitopiirin tuottamat palvelut yhdeksi
kokonaisuudeksi. Tätä mallia on käytetty muualla Suomessa esimerkiksi Kainuun ja PohjoisKarjalan sekä Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Liikelaitosmallissa kuntien yhteinen liikelaitos
tilaa kaikki sote-palvelut nykyisiltä kunnallisilta palveluntuottajilta. Kolmas malli poikkeaa
edellisistä: siinä yhdistetään vain perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut,
mutta jätetään sosiaalihuollon palvelut kuntien järjestämisvastuulle. Kaikista malleista on
tehty riskien arviointi.
Kaikissa kolmessa mallissa toiminnan laadun parantaminen ja taloudelliset hyödyt pohjautuvat tuottavuuden kehittämiseen sekä kuntien omistajaohjauksen vahvistamiseen ja yhteistoimintaan. Tulevaisuuden ongelmia ei voida ratkaista ilman sähköisiä palveluja, tiettyjen toimintojen keskittämistä ja tiettyjen palvelujen tuottamista nykyistä kevyemmillä rakenteilla
sekä nykyistä pienemmällä henkilökunnalla. Tämä on välttämätöntä, koska henkilökunnan
saatavuus tulee vaikeutumaan.
Raportin laatijat tähdentävät, että huomiota tulee kiinnittää erityisesti siihen, miten kustannukset ovat kehittyneet sote-kokonaisuuden sisällä, eli millä tavalla kolmen kokonaisuuden,
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon, kustannukset ovat kehittyneet. Perlaconin selvityksen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset ovat nousseet muita
sote-kustannuksia nopeammin, vaikka palvelujen nykyongelmat ovat vanhustenhuollossa,
perusterveydenhuollon hoitoon pääsyssä ja lastensuojelussa.
Kuntajohtajafoorum 28.3.2019
Kuntajohtajat pitävät tärkeänä sote-yhteistyön jatkamista. Koska hallitusohjelman mukainen
maakunta- ja sote-uudistus kaatui, kunnilla on nyt mahdollisuus rakentaa vapaaehtoista yhteistyötä. Tarkoituksena on hillitä sote-kustannusten nousua ja parantaa palveluita. Kuntajohtajat korostavat tarvetta maakunnalliselle sote-yhteistyölle huomioiden maakunnassa
olevat erilaiset järjestämismallit. Kuntajohtajia huolestuttaa erityisesti sote-menojen nopea
kasvu yhdistettynä heikkenevään kuntatalouteen, väestön vähenemiseen ja ikärakenteen
muutoksiin.
Kokouksen päätöksen mukaisesti Perlaconin tekemää selvitystä kuntien taloudesta ja väestörakenteesta sekä sote-menojen kehityksestä esitellään SOTEMAKU-ohjausryhmälle
29.3.2019. Kuntajohtajafoorum käsittelee Etelä-Pohjanmaan SOTE-jatkotyötä kokouksessa
17.5.2019.
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SOTEMAKU-ohjausryhmä 29.3.2019
Merkittiin tiedoksi Perlacon loppuraportin luonnos ja käytiin keskustelu siihen tarvittavista tarkennuksista sekä muista raporttia ja sen tuloksia koskeneista huomioista. Loppuraportti toimitettiin sen valmistuttua SOTEMAKU-ohjausryhmän jäsenille.
Etelä-Pohjanmaan SOTE-rakenteen valmistelun jatkoa varten sovittiin yhteinen tapaaminen
22.5.2019.
Etelä-Pohjanmaan SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä 17.4.2019 § 17
SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä pitää tärkeänä maakunnallisen vapaaehtoisen
sote-ratkaisun jatkamista. Tässä voidaan hyödyntää EPSOTE-projektia.
SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä näkee, että maakunnallisessa yhteistyössä on hyvä
säilyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus. Myös järjestöjen, yhdistysten ja pk-yritysten tulee olla kiinteästi mukana sote-palvelujen kokonaisuudessa. Tärkeää on hyödyntää
aikaisempi valmistelu ja tehdyt suunnitelmat (esim. Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma) ja edetä nopeasti täytäntöönpanoon. Tietojärjestelmien, -johtamisen ja -hallinnon rakenteiden kehittämistä on jatkettava. TKI-O -rakennetta
maakunnan sisällä ja ylimaakunnallisesti tulee vahvistaa edelleen.
SOTE-toimijakokonaisuus kevät 2019
-

-

-

Sote-kuntayhtymä: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (Ilmajoen kunta osa sosiaalihuollon palveluista), Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä
Kunta: Lapua
Vastuukunta: Järvi-Pohjanmaan perusturva, Seinäjoki (Isonkyrön kunnan perusterveydenhuolto)
Kokonaisulkoistus tai yhteisyritys: Kuusiolinna
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo (toiminta-alue kattaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan
sekä seuraavat kunnat/kaupungit: Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy,
Vaasa ja Vöyri)
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (toiminta-alue kattaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan ja Isonkyrön kunnan)

Väestökehitys
Etelä-Pohjanmaan väestönlisäys oli vielä 2010-luvun alussa positiivista, mutta tämän jälkeen
väestönlisäys on jäänyt erittäin negatiiviseksi: Vuosien 2017–2018 välillä väkiluku laski jopa
1 200 asukkaalla.
Etelä-Pohjanmaan väestöä on kasvattanut vuosien 2010–2018 aikana ainoastaan nettosiirtolaisuus; luonnollinen väestönlisäys kääntyi 2010-luvun alun jälkeen negatiiviseksi. Etelä-Pohjanmaa on kärsinyt koko 2010-luvun merkittävää muuttotappiota.
Etelä-Pohjanmaalla ainoastaan kolmen kunnan väkiluku kasvoi 2010-luvun aikana. Merkittävintä kasvu oli Seinäjoella ja vähäistä Ilmajoella sekä Lapualla. Näiden kolmen kaupungin
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väestönkehitys on kuitenkin ollut 2010-luvun lopulla alkua heikompaa, ja Ilmajoen sekä Lapuan väkiluku on laskenut viimeisinä tilastovuosina. Voimakkaimmin väkiluku on vähentynyt
alueen pienissä maaseutumaisissa kunnissa Etelä-Pohjanmaan reuna-alueilla.
Käytännössä on havaittu sote-ammattilaisten rekrytoinnin ongelmat, mikä liittyy työvoiman
saatavuuteen ja osaamiseen. Taustalla ovat mm. alueen väestön määrällinen muutos, työikäisen väestön osuuden pieneneminen ja samanaikainen palvelutarpeiden kasvu. Työvoimapula on maakunnassa voimakasta erityisesti sote-alalla ja teollisuudessa.
Kuntatalous
Etelä-Pohjanmaan kuntien väestöennuste on käytännössä Seinäjokea lukuun ottamatta aleneva ja kaikkien kuntien ikärakenne vanhenee. Väestön alenemasta huolimatta ikääntyminen on niin nopeaa, että sote-kustannusten kasvu asukaspohjaisesti arvioituna ylittää verorahoituksen kasvun. Tarkastelussa verorahoituksen muutos sisältää sekä Kuntaliiton tuloveroennusteen toukokuun alussa 2019 että valtionosuuden muutoksen – myös noin miljardin
euron valtionosuuden lisän aiempiin Etelä-Pohjanmaalle tehtyihin arvioihin lisänä. Tämä miljardin euron lisäys on valtionvarainministeriön kuntaosaston kuntatalousohjelmaan 4.4.2019
perustuva lisä.
Koko maakunnan alueella verorahoituksen arvioidaan kasvavan noin 280 miljoonaa euroa
vuodesta 2018 vuoteen 2030. Samaan aikaan vuoden 2017 tasoisten sote-kustannusten arvioidaan kasvavan 370 miljoonaa euroa. Sote-menot kasvavat siis 88 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavan aikainen verorahoitus. Jotta eroa saataisiin pienennetyksi, pitäisi sotepalvelurakennetta purkaa samassa tahdissa kuin mikä ihmisen alueelta poistumisen mukaan
on mahdollisuus sopeuttaa rakennetta.
Suurimmat tarpeen muutokset tulevat kunnille, joissa on joko asukasluvun kasvua ja/tai ikärakenne on vielä nuori. Pieni kasvu tulee kunnille, joissa asukasluku laskee ja väestö on jo
ikääntynyttä.
Eri alueiden toimintamalleja
-

-

-

-

Uusimaa ja HUS: Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen (vapaaehtoinen kuntayhtymä), jotka vastaavat perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, HUS
tuottaisi erikoissairaanhoidon.
Pohjanmaa: Hyvinvointikuntayhtymä (vapaaehtoinen) hyödyntäen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta siten, että kunnat päättävät, miltä palvelujen osalta ovat mukana hyvinvointikuntayhtymässä (pelkästään ESH-palvelut, kaikki
sote-palvelut). Toiminnan aloitus 2021.
Pirkanmaa: Kuntajohtajat esittävät 29. toukokuuta kokoontuvalle Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausryhmälle, että Pirkanmaan kunnat käynnistäisivät
yhteisen sote-uudistuksen valmistelutyön. Kunnat ovat valmiita myös sote-palveluiden rakenteelliseen tarkasteluun, ja sote-uudistuksessa voidaan kartoittaa erilaisia
vaihtoehtoja pirkanmaalaisen sote-ratkaisun löytämiseksi. Pirkanmaalla halutaan
edetä sote-palveluiden uudistamisessa vaiheittain huomioiden tulevan hallitusohjelman sisältö.
Kanta-Häme: Hyödynnetään Oma Häme -valmistelutyön tulokset. Keskustelu tarkentavista reunaehdoista käydään järjestämisvastuullisten organisaatioiden kanssa selvityksen aikana. Nivottava yhteen sekä kansallisen valmistelun kanssa että huomioiden maakunnalliset toimet, mm. sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen.
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Tavoitetilana, että (vapaaehtoinen) kuntayhtymä voi käynnistää toimintansa
1.1.2021.
Etelä-Pohjanmaan SOTE-eteneminen
Etelä-Pohjanmaan SOTE-kokonaisuuden maakunnallinen ratkaisu on välttämätön. Maakunnan nykyisten toimintamallien kokonaisuus ja kustannustehokkuus eivät riitä ratkaisuksi, kun
toimintaympäristö muuttuu (väestömuutokset, kuntien talouden ja tehtävien muutokset) ja
palvelutarpeet kasvavat (NHG-selvitys ja Perlacon-selvitys). I&O- ja LAPE-muutosohjelmissa
on tuotettu käytännön toimintamalleja, joita maakunnan sote-toimijat voivat hyödyntää välittömästi (esim. selvitys perhehoidon vastuukuntamallin hyödyntämisestä on meneillään).
Aikaisempien selvitysten ja SOTEMAKU-valmistelun perusteella Etelä-Pohjanmaan SOTE-toteuttamiselle voidaan nähdä seuraavat vaihtoehdot ja eteneminen:
Vaihe 1 – kehitetään erikoissairaanhoidon toimintamallia
EPSHP:n perussopimuksen uudistamisella vahvistetaan kuntien omistajaohjausta ja
laajennetaan se koskemaan tarvittaessa uusia tehtäviä (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto)
EPSHP:n hinnoittelujärjestelmän uudistaminen (mm. kustannusten seuranta ja laskutus) kustannustehokkuuden vahvistamiseksi
Vaihe 2 – vaihtoehtoja toteuttaa uusi EP-SOTE -toimija
Toteutetaan uusi sote-toimija EPSHP:n uudistetun perussopimuksen mukaisesti siten,
että kunnat päättävät mitä sote-peruspalveluja kunnan osalta tuotetaan EPSHP-kuntayhtymässä. Mikäli EPSHP ei tuota kunnalle sote-peruspalveluja, kunta vastaa niistä
nykyisten toimintamallien mukaisesti TAI
Perustetaan uusi sote-kuntayhtymä hyödyntämällä EPSHP:n kuntayhtymää siten, että
uusi kuntayhtymä kattaa kuntien kaikki sote-palvelut TAI
Perustetaan uusi kuntien sote-peruspalvelujen kuntayhtymä ja erikoissairaanhoidosta
vastaa EPSHP TAI
Perustetaan sote-liikelaitos
Harri Jokiranta esittelee kokouksessa tarkemmin eri toimintamalleja ja vaihtoehtoja.
Ehdotus:
Kuntajohtajaforum esittää 22.5. kokoon kutsutulle kuntien kokoukselle, että
1) Toteutetaan EPSHP:n perussopimuksen uudistaminen (asiateksti vaihe 1);
2) Tehdään ehdotus (asiateksti vaihe 2) uudeksi EP-SOTE toimijaksi EPSOTE-projektina siten,
että
I. syyskuussa 2019 kunnat ottavat kantaa vaihtoehtoihin,
II. helmikuussa 2020 valitun vaihtoehdon pohjalta kunnissa tehdään sitovat päätökset
uuden EP-SOTE toimijan toteuttamisesta
III. uusi toimintamalli käynnistetään 1.1.2021;
3) Kuntajohtajafoorum toimii EPSOTE-projektin ohjausryhmänä;
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4) SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä jatkaa EPSOTE-projektin substanssiryhmänä, asiantuntijaryhmän kokoonpano tarkistetaan.
Päätös:
Kuntajohtajafoorum päätti esittää 22.5. kokoon kutsutulle kuntien kokoukselle, että
1) Toteutetaan EPSHP:n perussopimuksen uudistaminen;
2) Valmistellaan ehdotus uudeksi E-P:n sairaanhoitopiirin kattavaksi koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi siten, että
I. syyskuussa 2019 kunnat ottavat kantaa toteuttamismalliin,
II. tammikuussa 2020 kunnissa tehdään sitovat päätökset uuden EP-SOTE toimijan toteuttamisesta
III. uusi toimintamalli käynnistetään 1.1.2021;
3) Kuntajohtajafoorum toimii uudistushankkeen ohjausryhmänä;
4) SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä jatkaa uudistushankkeen substanssiryhmänä,
asiantuntijaryhmän kokoonpano päivitetään ohjausryhmän toimesta.

Lisäksi päätettiin, että Harri Jokirannan ja Miska Kaihlamäen työsuhde EPSOTE-projektissa jatkuu vuoden 2019 loppuun, mikäli kunnat hyväksyvät kuntajohtajien 17.5.2019 tekemän esityksen kokouksessaan 22.5.2019. Kirjattiin, että Jokiranta ja Kaihlamäki eivät osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn, ja että sihteerinä asiakohdassa toimi Asko Peltola.
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Tietojärjestelmäyhteistyön mahdollisuudet sotessa
Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä aloitettiin lukuisia alueellisia ICT-projekteja yhdessä alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Maakuntauudistuksen kaatumisen myötä
loppuivat myös yhteiseen kehittämiseen osoitetut määrärahat. Tästä huolimatta alueellisia
yhteisiä ICT-kehityshankkeita päätettiin sairaanhoitopiirin toimesta jatkaa, jos siihen alueellamme yhteinen tahtotila löytyy. Sairaanhoitopiirin johtaja päätti, että osa vuodelle 2019
maakuntauudistukseen varatusta määrärahasta voidaan käyttää osaan keskeytyvistä hankkeista.
Sairaanhoitopiiri on esittänyt, että alueellamme yhteistyössä jatkettavia hyödyllisiä sote-ICThankkeita olisivat mm. sähköiset palveluprosessit/digitalisaatio, sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja toimintaprosessien yhtenäistäminen, tietojohtamiseen liittyvien järjestelmäratkaisujen
kehittäminen sekä terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen.
Yhteisellä kehittämistyöllä saadaan lisättyä alueellista yhtenäisyyttä niin toimintaprosesseihin
kuin tietojärjestelmäympäristöihin. Tällä tavalla pyritään myös vaikuttamaan siihen, että ICTkustannukset ja niiden kehittäminen olisivat tulevaisuudessa paremmin hallittavissa.
Aiheesta kertoo lisää kokouksessa tietohallintojohtaja Ari Pätsi (EPSHP).
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Tähtisairaala-hankkeen ajankohtaiskatsaus
Julkisesti rahoitetun terveydenhuollon tuottavuus- ja taloudelliset vaatimukset ovat korostuneet sairaanhoitopiirin ulkopuolisessa toiminnassa, ja erikoissairaanhoidon sisällä yhteistyön
tiivistäminen ERVA-alueen sisällä on tärkeää.
Sairaanhoitopiirien välisen yhteistyön tiivistämiseen liittyviä riskejä on kartoitettu aiemmin
Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan yhteisessä selvityksessä vuonna 2018. Tässä selvittelyssä riskeiksi on tunnistettu mm. yhteistyön pohjana toimivan yhtiön operatiivinen kyvykkyys, yhtiön
palveluksessa oleva henkilöstö ja viestintään liittyvät asiat, sidosyksikköaseman varmistaminen, tytäryhtiössä olevien osakkaiden asema sekä ICT-järjestelmät ja kumppanit tehokkaan
palvelutuotannon osalta.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on osallistunut sairaanhoitopiirien yhteistyön selvittämisvaiheeseen. Selvitykseen on osallistuttu ohjausryhmässä (hallitus ja shp:n johtoryhmä), työvaliokunnassa (erikseen nimetty) ja työpajoissa (viranhaltijat shp:stä ja maakunnasta, henkilöstöjärjestöt). Tarkentava työskentely tehtiin tammi–maaliskuun aikana 2019.
Alkuvaiheessa yhteistyön tiivistäminen kosketti hyvin laajaa sairaanhoitopiirien välisen yhteistyön tarkastelua, jossa esillä oli mm. potilaiden hoitoa koskeva palvelutuotanto. Selvityksen
edetessä alkuasetelma yhteistyön tarkastelussa on tarkentunut ja muuttunut. Uudessa asetelmassa on kaksi erillistä toimintakokonaisuutta: sairaanhoitopiirien yhteisomisteinen kehittämispalveluiden osakeyhtiö ja toisena erillisenä kokonaisuutena Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välinen yhteinen palvelutuotannon julkinen tuottajaorganisaatio.
Tähtisairaala-selvityksen (aiemmin työnimenä 8-tähden sairaala) etenemistä on käsitelty
maakuntavalmistelun toimielimissä useampaan kertaan (VATE ja SOTEMAKU-johtoryhmä).
Tämän avulla on tarkennettu maakunnan näkemyksiä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseen ja sen kehittämiseen.
Tähtisairaalan valmistelutyössä Etelä-Pohjanmaan osalta on sairaanhoitopiirissä selvitystyötä
ja sen etenemistä käyty läpi hallituksessa ja valtuustossa. Kuntakierrokset on toteutettu maalis–huhtikuun aikana. Henkilöstön kanssa selvityksen eri vaiheita on käyty läpi useaan kertaan
ja esitetty erilaisia kehitysvaiheessa olevia sisältökokonaisuuksia.
Selvitystyön pohjana käytetään sairaanhoitopiirien omistamaa alustayhtiötä. Yhtiössä tehdään lopullinen kehittämispalvelu osakeyhtiön ja sen osakassopimus- ja ohjausrakenteet suhteessa sairaanhoitopiirien olemassa oleviin konsernirakenteisiin. Työssä pidetään esillä
myös mahdolliset tulevat jokaisen maakunnan omat uudenlaiset sote-rakenteet. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hallitus- ja valtuustokäsittelyyn on tulossa valmistelutyötä tekevän alustayhtiön osakkuus. Yhtiön toiminnan muuttaminen myöhemmin sairaanhoitopiirien
omistamaksi kehittämispalveluiden yhtiöksi on erillinen päätöksenteko, joka on ajoittumassa
syksyyn 2019.
Vastuuvalmistelija Päivi Leikkola käy läpi tähtisairaalan tämänhetkistä valmistelutilannetta.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
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Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Etelä-Pohjanmaan kuntajohtajafoorumin kokoontumistavat
Kuntajohtajafoorumin kokouksessa 28.3.2019 päätettiin, että eteläpohjalaiset kuntajohtajat
(ml. Isokyrö) jatkavat kokoontumisiaan kuntajohtajafoorumin nimellä siten, että kokousjärjestelyistä sekä esityslistojen ja muistioiden tekemisestä vastaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Kokoontumisissa voidaan käsitellä sekä sote-yhteistyöhön että kuntien ja maakunnan yleiseen kehittämiseen liittyviä asioita. Kuntajohtajafoorumin kokouksiin kutsutaan mukaan myös ELY-keskuksen ylijohtaja sekä tarvittaessa muidenkin maakunnallisten tai ylikunnallisten elinten johtoa ja/tai asiantuntijoita.
Maakunnallisen sote-yhteistyön vahvistamisen koordinaatiosta ja ohjauksesta ei tällä hetkellä ole päätöksiä. Sote-yhteistyön koordinoinnista voisi luontevasti vastata kuntajohtajafoorumi, jolloin asioiden valmistelu sille tapahtuisi maakunnallisen sote-asiantuntijaryhmän sekä
EPSOTE-projektin toimesta. Sen ohella tarvittaneen poliittista ohjausta, mistä on sovittava yhdessä kuntien poliittisen johdon kanssa.
Mikäli Etelä-Pohjanmaan kunnat (ml. Isokyrö) päättävät sote-yhteistyön uusien mallien kehittämisen jatkamisesta kokouksessaan 22.5., samassa yhteydessä olisi hyvä linjata kuntajohtajafoorumin rooli tässä kehittämistyössä. Jos kuntajohtajafoorumi toimisi sote-yhteistyötä koordinoivana elimenä, on päätettävä, pidetäänkö sote-kokoukset erikseen vai osana kuntajohtajafoorumin kokoontumisia. Jos päädytään jälkimmäiseen vaihtoehtoon, silloin kuntajohtajafoorumin kokouksissa sote-asioiden esittelystä ja valmistelusta vastaisi EPSOTE-projektin vetäjä ja muiden asioiden esittelystä ja valmistelusta maakuntajohtaja tai hänen sijaisensa.
Ennen sote- ja maakuntauudistusta eteläpohjalaiset kuntajohtajat kokoontuivat Seinäjoen
lisäksi muissa kunnissa eri puolella maakuntaa. Viime vuosina kokoontumiset on käytännön
syistä pidetty lähinnä Seinäjoella, mutta jatkossa on paikallaan harkita, voitaisiinko kokoontumisia pitää muuallakin kuin maakuntakeskuksessa.
Ehdotus:
Etelä-Pohjanmaan kuntajohtajafoorumi päättää esittää kuntien 22.5. pidettävälle yhteiskokoukselle, että mikäli eteläpohjalaiset kunnat päättävät kehittää sote-yhteistyötään aiemmin tässä kokouksessa esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta, kuntajohtajafoorumi toimisi soteyhteistyön kehittämistä koordinoivana elimenä. Lisäksi valmistelun tueksi on valittava poliittisia päättäjiä edustava ohjausryhmä.
Sote-yhteistyötä koordinoivan kuntajohtajafoorumin kokouksissa sote-asioiden esittelystä ja
valmistelusta vastaisi EPSOTE-projektin vetäjä ja muiden asioiden esittelystä ja valmistelusta
maakuntajohtaja tai hänen sijaisensa.
Muista kuntajohtajafoorumin tulevien kokousten järjestelyistä koskevista asioista päätetään
kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
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Kokouskalenteri
Edellisessä kokouksessa 28.3.2019 ehdotettiin, että kesällä pidettävä kuntajohtajafoorumin
kokous järjestetään jossain kunnassa maakuntakeskuksen ulkopuolella. Lisäksi kokouksia olisi
hyvä järjestää myös maakunnan isoissa yrityksissä yms.
Ehdotus:
Päätetään seuraavista kokousajoista ja -paikoista.
Päätös:
Kuntajohtajafoorumin syksyn ensimmäinen kokous on Kurikassa ke 14.8.2019 klo 12. Paikkana
on Vuohiluoman pappila (Kurssitie, Jalasjärvi).
Kuntajohtajafoorumin kokous to 10.10.2019 klo 12–14 (Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan
liitto).
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Muut mahdolliset asiat
Kuntajohtajille ilmoitetaan tiedoksi, että maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan liittyen
Nuorisoalan osaamiskeskus tarjoaa kunnille ja maakunnille nuorten osallisuuden kehittämiseen liittyvää yhteistyötä ja koulutusta. Koulutus on ilmaista.
Etelä-Pohjanmaalla on pohdittu yhteistyötä kahdesta eri näkökulmasta:
1) Nuorisoalan osaamiskeskus keskustelee ja sparraa maakunnallista nuorisovaltuustoa vaikuttamismahdollisuuksista syksyn 2019 maakunnallisen nuorisovaltuuston kokouksessa.
2) Kuntien virkamiehille järjestetään syksyllä 2019 koulutustilaisuus, jossa kehitetään uusia
näkökulmia ja menetelmiä kunnallisten nuorisovaltuustojen hyödyntämiseen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.

