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Lähtökohdat 

 E-P:n liitossa on 17 kuntaa 

(2014 oli 27); vuonna 2019 

Isokyrö ”palaa” osaksi 

Etelä-Pohjanmaata (ja on 

osa E-P:n Sairaanhoitopiiriä 

jo nytkin) 

 

 Maakuntakeskus Seinäjoki 

on kooltaan noin 

kolmanneksen 

maakunnasta 



Maakunnalle siirtyvät tehtävät ja 

henkilötyövuodet (ja rahat) 

3 5 10 

1 6 1 

1 1 

28 

9700 htv 

E-P 

750.000.000 € 



Millaisia haasteita? (1/2) 
• Erittäin tiukka aikataulu, lait vielä vahvistamatta 

• Valinnanvapauden laajuus ja askellusnopeus 

• Palveluiden turvaaminen joka puolella aluetta 

• Maakuntien aito itsehallinto = ? 

• Demokratian toteutuminen  

• Yhteistyö kuntien ym. toimijoiden kanssa 

• Kansalaisten osallistaminen 

• Monen organisaation ja toimintamallin 

yhteensovittaminen (organisaatiokulttuurit, 

toimintatavat, palkkojen harmonisointi jne.) 

• Johtaminen 



Millaisia haasteita? (2/2) 
• Talouden ja toimintojen moninkertaistuminen 

– uuden Etelä-Pohjanmaan budjetti noin 750 milj. € 

– tästä summasta sote, pela ja YTH yht. yli 92 % 

=> jääkö rahaa kehittämistoiminnoille? 

• Pelot, huolet, epäluulot… 

– maakunnan asukkailla 

– uuden organisaation työntekijöillä 

– vuoden lisäaika uusien maakuntien synnylle yhtäältä 

helpotti valmistelun aikataulupainetta mutta toisaalta 

kasvatti epävarmuutta 

– voimakkaan kesäkuulla otetun etänojan jälkeen 

syntynyt erilaisia näkemyksiä siitä, millä intensiteetillä 

valmistelua tulisi jatkaa 

 



VATE 

Maakuntavalmistelun ohjaus 

SOTEMAKU-
ohjausryhmä 

SOTEMAKU- 
johtoryhmä 

Valmistelujohtaja 
Vastuuvalmistelijat 

Asiantuntijat 

Asiantuntijatyöryhmät ym. 

Kuntajohtaja-
foorumi 

Sidosryhmä- 

informaatio 

Poliittinen ohjaus  

ja linjaukset 

Viranhaltijavalmistelu 

I&O-agentti 
LAPE-agentti 

Kuntayhteistyö 

Maakunta-
hallitus 

EPSHP:n 
hallitus 

Väliaikaishallinnon 
juridinen toimivalta alkaa 
vasta 1.6.2018  



Miten talous pidetään reilassa? 
• Edellyttää uudenlaista ajattelua ja budjetointia 

maakunnissa 

– Miten rahat riittävät ja millä välineillä toimitaan? 

– Kipupisteitä ei (enää) ratkaista rahalla  

– Edellyttää toimintojen uudenlaista järjestelyä 

• Talouden ohjauksessa ennakoinnin (raportoinnin ja 

mittarien) merkitys korostuu 

– Talousuhkat on havaittava riittävän ajoissa 

• Simuloinnista otettava kaikki hyöty irti 

– harjoiteltava eri tilanteiden varalle 

– kaikki maakunnat ”samassa veneessä” 

– liikkeellelähdön lisäkustannukset? 

 

 



Miten talous pidetään reilassa? 
• Maakunnittaiset ”laskuharjoitukset” varsinaisen 

simuloinnin yhteydessä 

– Yhtenäiset toimintamallit ja -ohjeet auttaisivat sekä 

alkuunpääsyä että myöhemmin vertailutiedon ym. 

hankkimista  

– Yhteismitallisuus vs. itsemääräämisoikeus => ??? 

• Rahoituskehys tiedossa pitkälle tulevaisuuteen 

– Vuoden 2020 taloutta aletaan suunnitella 2016-2017 

tilastoitujen tietojen pohjalta syksyllä 2018 

– SOTEssa isoja haasteita, kun teknologia ja menetelmät 

kehittyvät nopeasti ja vuotuinen vaihtelu on (ollut) 

suurta => kustannusten muutosta on vaikeaa 

(mahdotonta?) ennakoida 



Miten talous pidetään reilassa? 
• Valtion talousarvioesitys eli lopullinen ”raami” 

maakuntien talousarvioille tulee vasta noin 

vuoden päästä siitä, kun maakuntien on jo 

täytynyt aloittaa oma toiminnan ja talouden 

suunnittelu 

– Totuttu suunnittelemaan ”ensi vuotta” => uudenlainen 

toiminnan ja talouden suunnitteluprosessi tarpeen 

– Tuleeko maakuntiinkin useamman kierroksen 

talousarviovalmistelu? => lisäbyrokratiaa? 

– Nyt talousarvio valmistellaan yhdellä kierroksella, joka 

saattaa toki sisältää monta välivaihetta 

 



Hajahuomioita 
• Vuokratason määräytyminen / Tilakeskus? 

– Samat laskentaperusteet (mutta ei sama taso) koko 

maahan; ts. vuokra rakennusten tason mukaan 

– Mistä rahat nyt omissa taseissa olevien tilojen 

vuokraamiseen? 

• VN:n asetus maakunnan tilinpäätöksestä 

– Osavuositilinpäätös neljännesvuosittain? => työllistänee 

runsaasti, kevyemmän raportoinnin pitäisi riittää 

– SOTEn tulo-menokehitys ei kerry tasaisesti ympäri 

vuoden, erilaiset kvartaalit => ennustettavuus? 

– Normaali raportointi nopeammin käytettävissä => 

nopeampi reagointi muutostarpeisiin 

• Poliittiset päättäjät osallistettava 



Kiitos! 

"Nyt olis koria ilima 
viarahan mennä." 

 


