
Pohjalaismaakuntien sote- ja maakuntauudistus palaveri 14.6.2017 
 
Paikalla: 
 
Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaa, pj 
Heli Seppelvirta, Etelä-Pohjanmaa, siht 
Heli Rintala, Etelä-Pohjanmaa 
Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaa 
Kaj Suomela, Pohjanmaa 
Margot From, Pohjanmaa 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaa 
Jukka Kentala, Pohjanmaa 
Niklas Ulfvens, Pohjanmaa 
Ilkka Luoma, Keski-Pohjanmaa 
Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaa 
Petri Jylhä, Keski-Pohjanmaa 
 
Paikka: Etelä-Pohjanmaan liitto 
 
 
 

1. Valtakunnallinen valmistelutilanne 
 
Keskustelussa nousi seuraavia huomioita: 
 

- Valtiovarainministeriöön kootaan SOTE- ja maakuntauudistuksen tilannehuone 
- Maakuntatalouden simulaatiota suunnitellaan ja prosessi käynnistyy laajasti alkusyksystä 
- Valtakunnallisia valmisteluryhmiä yhdistetään (sote ja maku) 
- Perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan juhannuksen jälkeisellä viikolla jatkovalmistelun 

askeltamiseksi 
o Ministeri Rehulan mukaan haastavat lakipaketin kohdat liittyvät julkisen palvelun 

yhtiöittämisvelvollisuuteen, yksilöiden tasavertaiseen kohteluun (valinnanvapaus) ja 
maakuntien tehtäväluetteloon (§ 6) 

- Keskusteltiin siitä, miten markkinapuute todetaan ja saako maakunta aidosti järjestäjänä päättää 
palveluverkostaan 

 
 

2. Sote- ja maku-uudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne kussakin maakunnassa 
 
Pohjanmaa 

- VATE on nimitetty, 2 kokousta takana, työjärjestystä käsitelty, vastuuhenkilöitä nimetty 
- Raportit tehty ja selvitysmiesten suositukset käytössä 
- Luonteeltaan työtä tekevä VATE 
- Palosaarelta vuokrataan uudistukselle tilat 
- Rahaa tarvitaan nopeasti valmisteluun 
- Valmistelussa tukipalvelu- ja TAHE -yhtiö 
- SOTE-keskus pilottiin hakeudutaan melko todennäköisesti 

 
Keski-Pohjanmaa 

- Epävirallinen VATE -toiminnassa 
- SOTE-keskus pilottiin hakeudutaan ehdollisesti (mikäli valinnanvapaus tulee voimaan ja mikäli 

lain sisältö tämän hetkisen mukainen). Ilkka Luoma toivoi, että pilottihakuun mukaan lähtevät 
pohjalaismaakunnat laittaisivat hakemukseen vastaavat ehdot.  



o SOITE on jaettava kahtia, mikäli pilottiin lähdetään / päästään mukaan 
- Perustavat yhden monialaisen tukipalveluyhtiön  

 
Etelä-Pohjanmaa 

- VATE on nimetty ja kokoontuu kesäkuussa ensimmäisen kerran 
- Yhteiset tilat Framin alueelta 
- Valmistelujohtaja ja vastuuvalmistelijat haussa 
- Lähdetään hb-pilottihakuun, mutta ei SOTE-keskus pilottihakuun 
- Maakunnassa valmistellaan monialaista tukipalveluyhtiöitä johtoryhmän linjauksen mukaan 

 
 

3. Keskustelu yhteistyössä tehtävistä toiminnoista 
 
Keskusteltiin, että eri maakuntien välillä tarvitaan yhteistyötä ja yhteisiä ryhmiä mm. markkinoilla 
toimivien sote-yhtiöiden perustamisen osalta.  
 
ELYn L ja Y -vastuualueen tehtävien osalta lähtökohtana pitää olla se, että tehtävät ovat maakunnilla ja 
että maakunnat tekevät itse mallin, miten toiminnot hoidetaan tulevaisuudessa. 
 
Todettiin tarve taloudelliselle resurssilaskelmalle, jotta kyetään hahmottaa L ja Y -vastuualueen 
tehtävien resurssijako. 
 
 

4. Muita asioita 
 
Keskusteltiin henkilöstöjärjestöjen läsnäolosta VATEssa. KT kuntatyöntekijöiden linjaus on se, että 
VATEssa ei ole henkilöstöjärjestöjen edustusta.  
 
Etelä-Pohjanmaalla on perustettu henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, jossa on kohtalaisen laajasti 
henkilöstöjärjestöjen edustus. Ryhmä jatkaa informaatio- ja keskusteluryhmänä myös virallisen yt-
elimen käynnistyttyä. Virallinen yt-elin kootaan 2+2+2 pääsopijaosapuolien mukaisesti. Muissa 
maakunnissa on samankaltaisia aatoksia edetä. 
 
Jukka Ylikarjula toi tiedoksi, että Jukka Alasentie on valtakunnallisen Kasvupalvelu Oy:n 
valmisteluryhmässä. 
 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi to 24.8.2017 klo 9.00 Härmän kylpylässä. 
 
 
Muistion kirjasi, 
 
Heli Seppelvirta  


