Sote- ja maakuntauudistus
Väliaikainen hallinto
1.7.2017 alkaen

6.2.2017

Valmistelun vaiheet
9/2016 – 1.7.2017

1.7.2017 – 28.2.2018

1.3. – 31.12.2018

Väliaikainen
hallinto
8 kk

Esivalmistelu
10 kk

Käynnistäminen
10 kk

Uudistuksen valmistelu
yhteistyössä

Valmisteluvastuu
väliaikaisella valmistelutoimielimellä

Maakuntavaaleilla valittu
maakuntavaltuusto aloittaa

•
•

•

•

•

muutosvisio ja tavoitteet
edellytykset henkilöstön ja
tehtävien sujuvalle siirtämiselle
uusiin organisaatioihin
alustava suunnitelma
maakunnan palvelukokonaisuuksista,
palvelutavoitteista ja
palveluiden tuotantomalleista

•
•
•

kokoonpanosta sopivat ne
organisaatiot, joita uudistus
koskee
asettamisesta päättää KeskiSuomen liitto
toimielin voi tehdä väliaikaisia
päätöksiä uutta maakuntaa
koskien
tarkempi suunnitelma uuden
maakunnan käynnistämisestä
ja toiminnasta

•

maakuntavaltuusto valitsee
maakuntahallituksen,
tarkastuslautakunnan ja uuden
organisaation johdon
maakuntavaltuusto ja –hallitus
tekevät ensimmäisiä päätöksiä
palvelukokonaisuuksista sekä
palveluiden järjestämisestä ja
tuottamisesta 1.1.2019 alkaen

Tehtävät
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on
• selvittää maakunnalle siirtyvä henkilöstö ja valmistella
henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus
• osallistua maakunnalle siirtyvän omaisuuden, sopimusten ja
tietojärjestelmien selvittämiseen
• valmistella toiminnan ja hallinnon järjestämistä
• tiedottaa asukkaita ja eri sidosryhmiä valmistelusta sekä
huolehtia heidän kuulemisestaan
• päättää vuoden 2018 talousarviosta uuden maakunnan osalta
• osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen
• valmistella muut käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat

Organisointi
Väliaikainen
valmistelutoimielin

Asiantuntija- ja
popup -ryhmät

Projektitoimisto

Poliittinen
ohjausryhmä

Muut foorumit
•
•
•

operatiivinen
valmistelu ja
tukitehtävät
nykyistä
henkilöstöä
työskentely osatai kokoaikaisesti

•

•

henkilöstön,
asiakkaiden ja
kumppaneiden
asiantuntemus
tehtäväksiannot
väliaikaiselta
valmistelutoimielimeltä

•
•
•
•

•

voimaanpanolakiin •
perustuva
•
valmisteluvastuu
jäsenet virkajohtoa
työskentely pääosin
osa-aikaisesti
käytännön
valmistelutyön
organisointi ja
johtaminen
oma hallintosääntö

keskustelukumppani
ja sparraaja
jäsenet kuntavaalituloksen perusteella

Asettaminen
• kokoonpanosta sopivat maakunnan liitto, kunnat,
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoimintaalueet, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslaitos, ELYkeskus ja TE-toimisto
• maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja
• maakuntahallitus asettaa toimielimen neuvottelussa sovitun
mukaisesti
• jos toimielintä ei ole asetettu 31.8.2017 mennessä,
valtioneuvosto asettaa sen valtiovarainministeriön
esityksestä:
–
–
–
–
–
–
–

kunnat ja yhteistoiminta-alueet
sairaanhoitopiiri
erityishuoltopiiri
maakunnan liitto
pelastuslaitos
ELY-keskus
TE-toimisto

6 jäsentä
2 jäsentä
1 jäsen
1 jäsen
1 jäsen
1 jäsen
1 jäsen
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Jäsenet
• valittava organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä
asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta
• henkilöt jatkavat virkasuhteessa omaan organisaatioon
• henkilöt vapautetaan varsinaisista tehtävistään, jotta he voivat
toimia valmistelutoimielimessä osa- tai kokoaikaisesti
• työnantajavelvoitteista huolehtii oma organisaatio
• jäsen käyttää toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa eikä
ole työnantajansa edunvalvoja
• kokoonpanon vastattava tasa-arvolain edellytyksiä
• jäsenille valitaan myös varajäsenet
• lisäksi asiantuntijoita kuten henkilöstöjärjestöjen edustus

Tarvittava osaaminen
Sote
järjestäminen

Henkilöstö

Talous

Sote, valinnanvapauden piirissä
oleva
palvelutuotanto

Strateginen
kehittäminen ja
suunnittelu

Hallinto ja
osallisuus

Sote, liikelaitos

Turvallisuus ja
varautuminen

IT

Rekrytointi- ja
osaamispalvelut

Yritysten ja
yrittäjyyden
palvelut

?

Rahoitus
• valtion talousarviossa vuosille 2017 ja 2018 määräraha, jolla
katetaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä
aiheutuvia kustannuksia
• vuodelle 2017 varattu 9 miljoonaa euroa, lisäksi erityistä
valtionavustusta
• Keski-Suomen osuus 400 000 – 500 000 euroa (?) kattaa vain
osan kustannuksista
• kohdennus toimielimen jäsenten sijaisjärjestelyistä syntyviin
kuluihin, osaan projektitoimiston henkilöiden
palkkakustannuksista ja valikoituihin ostopalveluihin?
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Sopimusneuvottelut
• keskusteluavaus poliittisen ohjauksen järjestämisestä
puolueiden piirijärjestöjen kanssa 22.2.2017
• ensimmäinen organisaatioiden välinen neuvottelu
maaliskuussa
• tavoitteena kokoonpanosta ja hallintosäännöstä sopiminen
huhti-toukokuun vaihteessa
• maakuntahallitus tekisi asettamispäätöksen tai ehdollisen
päätöksen 16.6.2017 riippuen voimaanpanolain käsittelystä
• huomioitava jäsenten tehtävä- ja sijaisjärjestelyihin tarvittava
aika

6.2.2017

