KUNTAYHTYMÄN KATSAUS
YHTYMÄHALLITUS
22.9.2020

KATSAUKSEN AIHEET

▪ STM-neuvottelut 2020

TILANNEKATSAUS STM:N ALUENEUVOTTELUIHIN
PIRJO LAITINEN-PARKKONEN
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA

SYKSYN 2020
NEUVOTTELUJEN
TILANNEKATSAUS II
Pe 4.9.2020

VALTIO

Strategiset tavoitteet
nelivuotiskaudeksi
Sosiaali- ja terveydenhuollon
neuvottelukunta

YHTEISTYÖALUE

MAAKUNTA

Strateginen taso

MAAKUNTA

Konkreettisempi
taso

Yhteistyöalueiden
järjestämissopimukset ja
vuotuiset neuvottelut
Sote-maakunnan
investointisuunnitelma
Sote-maakuntakohtaiset vuotuiset
neuvottelut

Jatkuvaluonteinen,
matalan kynnyksen
vuorovaikutus

Yhteinen tietopohja

Vuorovaikutteinen ohjaus

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
TULEVA OHJAUS

Sanallinen kuvaus pptkalvon muistiinpanoissa

ALUEIDEN NEUVOTTELUT, SYKSY 2020
•
•
•
•

Osallistujat edustavat sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta järjestämisvastuussa
olevia alueellisia toimijoita eli tulevaisuuden sote-maakuntien keskeisiä toimijoita (eri kuin nykyiset
maakunnat)
▪ Kainuu
ti. 17.11. klo. 9-12
Varsinais-Suomi
ti. 27.10. klo. 9-12
▪ Pohjois-Pohjanmaa
ke. 18.11. klo. 9-12
Satakunta
ke. 28.10. klo. 13-16
▪ Keski-Pohjanmaa
ke. 18.11. klo. 13-16
Pohjanmaa
to. 29.10. klo. 9-12
▪ Lappi
pe. 20.11. klo. 9-12
YTA
pe. 30.10. klo. 13-16
▪ YTA
pe. 20.11. klo. 13-16

•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
YTA

ti. 3.11. klo. 13-16
ke. 4.11. klo. 9-12
ke. 4.11. klo. 13-16
pe. 6.11. klo. 9-12

•
•
•
•
•

Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
YTA

ti. 10.11. klo. 9-12
ke. 11.11. klo. 9-12
ke. 11.11. klo. 13-16
pe. 13.11. klo. 9-12
pe. 13.11.klo. 13-16

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Helsinki
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Päijät-Häme
Länsi-Uusimaa
Vantaa-Kerava
Keski-Uusimaa
Itä-Uusimaa
HUS esh*
YTA

ma. 23.11. klo. 9-12
ti. 24.11. klo. 9-12
ke. 25.11. klo. 9-12
ke. 25.11. klo. 13-16
to. 26.11. klo. 9-12
pe. 27.11. klo. 9-12
ke. 2.12. klo. 13-16
to. 3.12. klo. 9-12
to. 3.12. klo. 13-16
pe. 4.12. klo. 9-12

*Osallistujina HUS, Uudenmaan sote-maakunnat ja

LUONNOS

NEUVOTTELUJEN KESKEISIÄ PERIAATTEITA (1/2)
1.

Osapuolten välinen luottamus rakennetaan ministeriöiden ja tulevien sotemaakuntien välisen jatkuvan vuoropuhelun kautta.
▪ Luottamuksellisen keskusteluilmapiirin edistämiseksi neuvotteluihin osallistuvien henkilöiden
määrä on tarkoitus pitää pienempänä kuin viime vuona.
▪ Jatkuvan vuoropuhelun edistämiseksi neuvottelujen on tarkoitus johtaa neuvottelujen
ulkopuolisiin jatkokeskusteluihin ja yhteiskehittämiseen.
▪ (Luottamuksellisuutta ja jatkuvuutta pyritään vuosi vuodelta lisäämään siten, että entistä
useammin samat henkilöt keskustelisivat vuosineuvotteluissa – siltä osin kuin se on mahdollista.)

2.

Yhteinen tilannekuva auttaa ohjaamaan tulevien sote-maakuntien toimintaa ja
taloutta kokonaisuutena.
▪ Kokonaisuuden hahmottamiseksi neuvotteluihin toivotaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
että pelastustoimen edustajia ja valtionvarainministeriön lisäksi alueen ylin talousjohtaja (tai
vastaava).
▪ Yhteismitallisen tietopohjan kehittämiseksi kaikkiin neuvotteluihin osallistuu THL:n
arviointipäällikkö sekä VM:n ja SM:n edustus.

LUONNOS

NEUVOTTELUJEN KESKEISIÄ PERIAATTEITA (2/2)
3.

Kansallinen ohjaus keskittyy tulevien sote-maakuntien järjestämistehtäviin
▪ Yhtenäisen valtioneuvoston toteuttama ohjaus on ensisijaisesti järjestämistehtävän toteutumiseen
liittyvää proaktiivista seurantaa, tietoa, vuorovaikutusta ja tukea.

▪ Ohjaaminen EI tarkoita maakuntien tehtäviin tai palvelutuotantoon puuttumista. Vaaditaan
eduskunnan hyväksymä laki tai asetus, jos itsehallinnon omaavan sote-maakunnan toimintaan
halutaan yksityiskohtaisesti puuttua.

▪ Näitä periaatteita pyritään selventämään vuoden 2020 neuvotteluissa harjoittelemalla
aiempaa strategisemman tason keskustelua ministeriöiden ja maakuntien johtajien välillä.
▪ Kokousaika on varattu ylätason keskustelulle maakuntien järjestämistehtävistä, ohjauksesta ja
strategisesta yhteiskehittämisestä.
▪ Yksittäisistä palveluista tai asiakasryhmistä ei ole tarkoitus keskustella yksityiskohtaisella tasolla,
joten substanssiasiantuntijoiden ei ole alustavien suunnitelmien mukaan tarvetta varata aikaa
neuvotteluille tänä vuonna. Sen sijaan keskusteluissa sovitaan neuvottelujen ulkopuolisista
jatkokeskusteluista ja -toimenpiteistä keskeisten palveluhaasteiden tai sote-uudistukseen liittyvien
valtionavustushankkeiden ongelmien ratkaisemiseksi.

LUONNOS

STRATEGISTEN SOTE-MAAKUNTANEUVOTTELUJEN
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Taustamuistiot

Muistiot Vuosineuvottelut Pöytä- Yhteenvedo
kirjat
alueille
t

Hallituksen
vuosikertomus

Väliraportti

KONKREETTISEMPI
TASO

Ehdotukset neuvotteluissa
sovittaviksi jatkotoimiksi
THL:n
asiantuntijaarviot

Neuvotteluissa sovitut jatkokeskustelut ja akuutit toimenpiteet

Raportti
kesällä

LUONNOS

TULEVIEN SOTE-MAAKUNTIEN VUOSINEUVOTTELUJEN
OSALLISTUJIIN LIITTYVIÄ IDEOITA

Osallistuja- Osa 1
ideoita
Strateginen kehittäminen

Osa 2
Keskeiset
palveluhaasteet
✓ Strategisen tason
johtajat
+ (1-3 ylimmän tason
toimialajohtajaa)
× Pela-edustus

Osa 3
Sote-uudistuksen valmistelua
tukevat hankkeet
✓ Strategisen tason johtajat
Alueelliset ✓ 1‒6 strategisen tason johtajaa
toimijat
(esim. kuntayhtymän valtuuston pj,
+ Tulevaisuuden sote-keskus &
hallituksen pj, toimitusjohtaja,
rakenneuudistus talousjohtaja, kehittämisjohtaja,
hankejohtajat
pelastusjohtaja)
× Pela-edustus,
(Toimialajohtajat)
✓ OHO:n osastopäällikkö (pj)
✓ Puheenjohtaja, sihteeri ✓ Puheenjohtaja, sihteeri
STM
✓ Asiantuntijasihteeri (OHO)
+ Hankevalvojat
✓ VM:n edustus*
✓ VM:n edustus*
✓ VM:n edustus*
VM
✓ SM:n edustus*
SM
×
×
✓ THL:n arviointipäällikkö
✓ THL:n arviointipäällikkö ✓ THL:n arviointipäällikkö
THL
+ THL:n aluekoordinaattori
10‒15 osallistujaa
5‒13 osallistujaa
Esimerkissä 6‒11 osallistujaa
yhteensä
✓ Paikalla + Voi liittyä kokoukseen tässä × Voi poistua tässä * Nämä osallistujat vahvistetaan

JATKOKESKUSTELUT JA -TOIMENPITEET
Valtakunnalliset strategiset tavoitteet
THL:n asiantuntija-arvioiden nostot
Järjestäjän strategiset havainnot
VN:n asiantuntijoiden
neuvotteluvalmistelut

▪ Vuotuiset neuvottelut ovat pieni
osa maakuntien ja valtioneuvoston
välillä käytävää jatkuvaa
vuorovaikutusta sekä maakuntien
tekemää jatkuvaa tilannearviointia. Neuvottelut ovat siis
jatkuvan kehittämistyön
näkökulmasta vain ”jäävuoren
huippu” tai ”tiimalasin keskus”.
▪ Neuvotteluihin liittyvän
valmistelutyön (mm. THL:n
asiantuntija-arviot ja maakuntien
tilanne-analyysit) sekä
neuvotteluissa käytyjen
keskustelujen tavoitteena on poikia
jatkokeskusteluja ja –toimenpiteitä.
Näiden avulla maakunta pystyy
kehittämään sote-järjestämistään
entistä enemmän kohti
valtakunnallisia tavoitteita.

Jatkuva
havainnointi
ja
kehittäminen

Taustamuistio

Neuvottelu
Pöytäkirja

Jatkokeskustelut ja
toimenpiteet
maakuntien ja kansallisen
tason toimijoiden yhteistyönä
Muutoksen tuki, seuranta ja

KIITOS!

