SOTE-MINISTERITYÖRYHMÄN ALUEKIERROS 2021
Seinäjoki
Tero Järvinen
EPSHP:n johtaja, VATE:n puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
hallinnollisesti yhdessä – palvelut ihmisten keskellä
• Aloittaa toimintansa 1.1.2023
• Ylimmässä johdossa toimii hyvinvointialueen
aluevaltuusto, jonka toiminta käynnistyy 1.3.2022
• Yhdistää alueen nykyiset 11 sote-organisaatiota ja
pelastuslaitoksen yhdeksi kokonaisuudeksi
• Vastaa alueen sosiaali-ja terveydenhuollon sekä
pelastuspalveluiden järjestämisestä

• Palvelee noin 195 000 asukasta
• Työllistää noin 9 000 työntekijää
• Laskennallinen budjetti on noin 786 525 037 euroa
• Vahva asukasosallisuus ja yhdyspinnat alueen
toimijoihin

Etelä-Pohjanmaa

Kolme tärkeintä asiaa
Väestökehitys
Henkilöstön saatavuus
Rahoituksen riittävyys

Etelä-Pohjanmaa

SOTE-MINISTERITYÖRYHMÄN ALUEKIERROS 2021
Seinäjoki
Esko Lehtimäki
VATE:n poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaa

Muutoksen onnistumisen edellytyksiä
julkisella sektorilla
Poliittisen johdon sitoutuminen
Operatiivisen johdon sitoutuminen
Eri toimijoiden välinen luottamus
Avoin tiedonkulku, vuorovaikutus
ja verkostojen hallinta
• Muutoksen perustelut, suunnittelu
ja realistiset tavoitteet
• Muutoksen toimeenpanon riittävä
resurssointi ja seuranta
• Muutoksen vakiinnuttaminen
•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaa

Hallinnollisesti yhdessä, palvelut ihmisten keskellä
Poliittinen päätös 1 + 7
sotekeskusten päätoimipisteet

Sote-uudistuksen tavoitteet
• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille
• parantaa palveluiden saatavuutta ja
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan
tuomiin haasteisiin
• hillitä kustannusten kasvua
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SOTE-MINISTERITYÖRYHMÄN ALUEKIERROS 2021
Seinäjoki
Tanja Penninkangas
VATE:n muutosjohtaja

Etelä-Pohjanmaa

Valmistelutyö on edennyt vauhdikkaasti
• VATE toimii ns. hybridimallilla ja kokoontuu
kahden viikon välein
• VATE:n pöytäkirjat ovat nähtävillä osoitteessa
https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/vi
ralliset_ilmoitukset

• Valmistelutyötä tehdään useissa jaostoissa ja
työryhmissä, joissa on mukana sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen
asiantuntijoita alueeltamme.
• Tavoitteena on varmistaa, että asukkaat saavat
tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja työntekijät
voivat siirtyä turvallisin mielin uuden
organisaation palvelukseen.
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Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluorganisaatio
SOTE poliittinen
seurantaryhmä

Väliaikainen
valmistelutoimielin

Kuntajohtajafoorumi

Yhteistoimintaelin

Valmisteluorganisaatio

VATE:n puheenjohtaja Tero Järvinen

VATE:n muutosjohtaja Tanja Penninkangas

Henkilöstöjaosto

TalousJaosto

Hankintaja sopimusjaosto

3 alajaostoa

1 alajaosto

2 alajaostoa

Omaisuus- ja
kiinteistöjaosto

Palvelujaosto

ICTjaosto

Tukipalvelujaosto

5 alajaostoa

10 alajaostoa

5 alajaostoa

6 alajaostoa
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Yhdyspintajaosto

Viestintäjaosto

2 alajaostoa

Vaalijaosto

VATE:n jaostojen puheenjohtajat ja tehtävät
1. HENKILÖSTÖJAOSTO (pj. Kari Jokinen)
• Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä
• Selvitys hyvinvointialueen paikallisista sopimuksista
• Ehdotus aluevaltuustolle henkilöstön siirtosuunnitelmasta ja -sopimuksista
• HR-tietojärjestelmät hyvinvointialueelle yhteistyössä Ict-jaoston kanssa
• Yhteistoiminnan järjestäminen hyvinvointialueelle
2. OMAISUUS- JA KIINTEISTÖJAOSTO (pj. Anna-Kaisa Pusa)
• Selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista
• Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä kiinteästä omaisuudesta ja irtaimistosta
• Hyvinvointialueen käyttöön siirtyvien tilojen vuokrauksen periaatteiden
valmistelu
3. TALOUSJAOSTO (pj. Heli Hämeenniemi)
• Hyvinvointialueen talouden suunnittelu, esivalmistelut ja organisointi
• Kaikkien nykyisten sote- ja pelakulujen selvittäminen ja siirto
hyvinvointialueen talousarvioon (siirtyvien organisaatioiden tilinpäätökset
2021, talousarviot 2022), konsulttiyhteistyö.
• Talouden tietojärjestelmät hyvinvointialueelle yhteistyössä Ict-jaoston kanssa
4. PALVELUJAOSTO (pj. Carita Liljamo)
• Hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen valmistelu 1+7
sotekeskusmallilla
• Yhteisten palvelukriteerien valmistelu
• Yhteistyö rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden ym.
hankkeiden kanssa palvelutuotannon kehittämiseksi
• Etäpalvelukeskuksen (mobiilisotekeskus) valmistelu yhteistyössä Ict-jaoston
kanssa

5. HANKINTA- JA SOPIMUSJAOSTO (pj. Tommi Niemi)
• Nykyisten organisaatioiden voimassa olevien sopimusten kerääminen
• Hankintojen valmistelu ja organisointi
• Siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien
selvittäminen (Huom. Kuusiokuntien ulkoistussopimus)
• Sopimusten siirron valmistelu hyvinvointialueelle

6. ICT-JAOSTO (pj. Ari Pätsi)
• ICT- suunnittelun ja toteutuksen ylätason ohjaus ja toiminnan koordinointi
sekä organisoinnin vahvistaminen
• Toimenpidepäätöksiin tarvittavien päätösten käsittely ja valmistelu päätöksen
tekijöille
• ICT- suunnittelun resurssien seuranta ja hyväksyminen (kustannusten seuranta
ja käsittely)
• Valtakunnallisen ICT- raportoinnin seuranta
• Tarvittavien muutostilanteiden käsittely ja hyväksyminen, siltä osin kun se ei
ole sallittu operatiiviselle ICT- suunnittelun johdolle tai määrätty tehtäväksi
ylemmällä päätöstasolla
7. YHDYSPINTAJAOSTO (pj. Juha Tiainen)
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen yhteistyön ja rajapintojen
selvittäminen
• Pelastuslaitoksen ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kytkeminen
hyvinvointialueeseen
• Yhdyspinnat (esim. hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen
kuntien kanssa)
• Yhteistyö kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa
8. VIESTINTÄJAOSTO (pj. Anna Lindholm)
• Viestintästrategian laatiminen ja Vate-ajan tiedottamisen organisointi
• Vate-ajan osallistamis- ja vaikutusmahdollisuuksien suunnittelu ja valmistelu
9. TUKIPALVELUJAOSTO (pj. Jari Hakala)
• Tukipalvelujen organisoinnin valmistelu
10. VAALIJAOSTO (pj. Niku Latva-Pukkila)
• Ensimmäisten aluevaalien järjestämisen valmistelu osaltaan
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Vaten työryhmien
lukumäärä

Vaten
alatyöryhmien
määrä

Vaten muoto

Poliittiset seurantaryhmät
(edustajien määrä)

Organisaatio nyt
(vakinaiset, osaaikaiset)

Organisaatio suunniteltu
(vakinaiset, osa-aikaiset)

Etelä-Karjala

5

2

Hybridi

16

1,75 + 10

1-2 + 10-15

Etelä-Pohjanmaa

10

Jaostojen alla 2-10
alajaostoa

Hybridi

16

5+10

10 + 45

Etelä-Savo

0

Tulossa

Kokoustava

15 + laajempi

7+5

7 + 10-20

Itä-Uusimaa

8

-

Työtä tekevä

3/kunta + pela

0 + 16 (+jaostot)

0 + 24 (+jaostot)

Tulossa

-

Hybridi

45 virallista edustajaa

1+6

-

1-7

-

Hybridi

”selviää 4.10.”

0+10

0+15

6

0-4

Työtä tekevä

14+varajäsenet

3+6

3+8htv rekry + 9

Kymenlaakso

8

13

Hybridi

Kymsoten hall.+ 6
kunta+pela

3+11

3+11-20

Lappi

5

0-6

Työtä tekevä

25

2+13+2x50%
asiantuntijaa

Ei vielä suunniteltu

Ks.
organisaatiokaavio

-

Hybridi

44+vate

20+60-80

50+150-250

Pirkanmaa

5 jaostoa, 3
työryhmää

Jokaisessa
jaostossa

Kokoustava

14

18+19

40 kokoaikaista

Pohjanmaa

Vatella ei erillisiä

-

Kokoustava

59+valm.virkamiehet

3+9

Kansalliseen valmisteluun ei rekryjä
erikseen

Pohjois-Karjala

0

-

Kokoustava

15

7 kokoaikaista

8+1

Pohjois-Pohjanmaa

17

1-5

Työtä tekevä

12 suppea, 51 laaja

16+75

Ei muutu merkittävästi nykyisestä

Pohjois-Savo

4+6

30+

Hybridi

Kuntavaalien -21 mukainen

11+37

20-30+50-60

Päijät-Häme

6

3

Kokoustava

16+16

1+20

1+20 (vate-aika)

Satakunta

7

1-6

Hybridi

16

2+8

40+70

Vantaa-Kerava

1

-

Kokoustava

14

12+6

30+10

5 hanketta

25 projektia

Kokoustava

19+17 vara

5 osa-aikaista

20+50

e

Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Keski-Uusimaa

Länsi-Uusimaa

Varsinais-Suomi

Tietoa kustannus- ja
rahoituslaskelmista
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KuTaulukosta puuttuu Kuusiokuntien ja pelastuslaitoksen kustannukset

Tilannekuvassa tarkastellaan kriittisiä osatehtäviä ja
9/2021 tilannekuvassa tarkasteltavana ajankohtana Q2-Q3/2021
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Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan järjestäminen
ja demokratia

A. Kyvykkyydet

A. Väestön palvelutarve

A. Järjestäminen,
tuotannon ohjaus ja
hallintorakenteet

A. Hallinnolliset tehtävät

B. Konsernitalous

B. Johtamisrakenteet ja
johtamisen välineet

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

B. Johtaminen ja
verkostotyö

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

C. Henkilöstön asiat ml. siirrot

C. Palvelutuotannon
organisointi ja johtaminen

C. Järjestämisen
reunaehdot

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

C. Toimialasidonnaiset
järjestelmät

D. Sopimukset

D. Tiedolla johtaminen ja
tietopohjat

D. Järjestettävät
palvelut ja palveluiden
yhdenmukaistaminen

D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisuus

D. ICT-infra

E. Hallinnolliset
tukipalvelut

E. Viestintä, osallisuus
ja demokratia

E. Hankinnat

E. Tiedolla johtaminen ja
tietojärjestelmät

E. ICT-infran järjestelmät

F. Omaisuus ja toimitilat

F. Tuotannon ohjaus

G. Asianhallinta

G. Integraatio, koordinaatio
ja yhteistyö

H. Tietohallinnon
organisointi

Ei ajankohtaisia kriittisiä
osatehtäviä tai niiden
statusta ei ole täytetty

Alueella
suuria
haasteita

Lähikuukausien kriittisiä osatehtäviä
merkittävästi aloittamatta tai ne
uhkaavat myöhästyä

Osatehtäviä vielä merkittävästi aloittamatta,
mutta näissä toteuttaminen voi myös jatkua
tarkasteltavan ajankohdan yli

Suurin osa tehtävistä
etenee suunnitellusti ja
aikataulun mukaisesti

!

Erityinen huomio/riski/nosto,
joka kuvattu aluekohtaisessa
koonnissa

Hyvinvointialue / pelastustoimi

Osallistamisen ja viestinnän huomioiminen valmistelun aikana
Osallistamisessa ja viestinnässä huomioidaan
• Asukkaat, asiakkaat ja potilaat
• Henkilöstö
• Kuntien viranhaltijat, päättäjät ja poliitikot
• Sidosryhmät
•
•
•
•
•
•
•
•

Henkilöstöinfot kerran kuukaudessa
Esihenkilöinfot kerran kuukaudessa
• Lisäksi muutoksessa johtamisen koulutus
Poliitikoille suunnatut infotilaisuudet
Kuntalaisille suunnatut infotilaisuudet
Mediatiedotustilaisuudet
Johdon ajankohtaiskatsaukset (esim. videotervehdys)
Uutiskirjeet VATE:n kokousten jälkeen
Henkilöstölle suunnattavat kyselyt, esim.
• Strategia ja arvotyöskentelyyn osallistaminen
• Mitä tulisi huomioida hyvinvointialueen
valmistelussa

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 3/2021 E-P soteuudistus (epsoteuudistus.fi)
Etelä-Pohjanmaa

Tilaisuuden päätös
Tero Järvinen
EPSHP:n johtaja, VATE:n puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaa

Mikä nimeksi Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueelle?
Etelä-Pohjanmaan sote-organisaatiot ja pelastuslaitos yhdistyvät 1.1.2023 yhdeksi
kokonaisuudeksi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeksi, joka palvelee 195 000
asukasta ja työllistää 9 000 henkilöä.
Väliaikainen valmistelutoimielin kutsuu kaikki hyvinvointialueen kuntalaiset
mukaan miettimään hyvinvointialueelle nimeä.
Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme neljä 50 euron lahjakorttia.
Voit jättää nimiehdotuksesi 14.11.2021 mennessä ja osallistua arvontaan

osoitteessa: link.webropol.com/s/mika-nimeksi-hyvinvointialueelle

Etelä-Pohjanmaa

Kiitos!

Etelä-Pohjanmaa

