Syyskuun tilannekuva
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Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen

• Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten • Tilannekuva jatkojalostuu ja kehittyy koko ajan,
seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan
mm. lokakuun tilannekuvaan sisällytetään
mukaisesti - Edetäänkö aikataulun ja
tilannekuva, joka kuvaa alueiden valmiusastetta
suunnitelmien mukaan?
suhteessa 1.1.2023.
• Syyskuun tilannekuvassa tarkastellaan huhtisyyskuun 2021 tehtävien etenemistä
• Liikennevalovärit määräytyvät keski-arvon
perusteella. Osatehtävien statuksista lasketaan
keskiarvolla status tehtävätasolle (vihreä=4,
keltainen=3, oranssi=2, punainen=1, määrittelyt
tarkemmin seuraavalla dialla). Tehtävätasolta
lasketaan keskiarvo kansalliselle tilannekuvalle.

Tilannekuvan 9/2021 määrittyminen
Tilannekuvan muodostamista on tarkoitus vielä jatkokehittää

Syyskuun tilannekuvassa tarkasteltavana kriittiset osatehtävät huhti-syyskuussa (Q2-Q3 / 2021)
Osatehtävän status
Kaikki etenee
suunnitellusti
tarkastellussa
aikavälissä

Värin määrittäminen
• Status vihreäksi, jos kriittinen Q2-Q3 osatehtävä merkitty
"suunnitteilla", "käynnistetty", ”valmistuu aikataulussa” tai
"valmis”

Kriittinen osatehtävä
• Status keltaiseksi, jos kriittinen Q2-Q3 osatehtävä on merkitty
tarkastellussa
"aloittamatta”, mutta sen toteutus voi jatkua tarkasteltavaa
aikavälissä on
ajankohtaa pidemmälle
merkitty "aloittamatta"
• Tilannekuva-työkalun (excel)
tietojen perusteella jokaiselle
osatehtävälle annetaan
”liikennevalo”-status

Kriittinen
lähikuukausien
osatehtävä on
aloittamatta

• Status oranssiksi, jos kriittinen Q2-Q3 osatehtävä on merkitty
"aloittamatta” tai ei ole merkattu statusta, mutta tulisi olla tehtynä
tarkastellussa aikavälissä (Q2-Q3)

Alueella on
merkittäviä haasteita

• Alueella on merkittäviä haasteita, joihin tulee reagoida ja/tai tarjota
tukea (punainen määrittyy toistaiseksi vain tilannekuvakeskusteluiden
perusteella)

Ei ajankohtainen tai
kriittinen

• Status harmaaksi, jos osatehtävä ei ole kriittiinen, kriittinen osatehtävä
ei ole ajankohtainen, osatehtävä ei koske aluetta tai ajankohtaisella
kriittisellä pitkän aikavälin osatehtävällä ei ole statusta
• Tehtävätasolle kirjoitetaan kommenttina, että miksi sen alla olevilla
osatehtävillä on harmaat statukset

Yhteenveto alueellisen toimeenpanon etenemisestä (1/2)
• Alueet ovat päässeet hyvin käyntiin tiekartan mukaisten tehtävien hoitamisessa. Paljon on kuitenkin vielä
tehtävää ennen järjestämisvastuun siirtymistä 1.1.2023.
• Kuntayhteistyö
• Yhteistyö kuntien kanssa sujuu pääosin hyvin. Osalla alueista on kuitenkin tullut esiin erilaisia
edunvalvontakysymyksiä.
• Huoli siitä, että kunnat eivät ymmärrä uudistukseen liittyvää työmäärää erityisesti tukipalveluihin liittyen.
• Monelta alueelta on kuultu, että kunnat eivät budjetoisi kaikkia sote-menojaan ensi vuodelle. Tämä tulisi
näkymään hyvinvointialueen liian pienenä rahoituksena 2023.
• Toimeenpanon rahoitus
• Rahoituksen osalta on tunnistettu erilaisia haasteita sote-ministeriryhmän lokakuun alussa tekemän
kannanoton jälkeenkin.
• Valmistelun rahoitus koetaan monella alueella riittämättömäksi. Lisärahoituksen varmistamisen aikataulu on
vaikuttanut ensi vuoden rekrytointien käynnistämiseen.
• Myös ICT-rahoitus koetaan riittämättömäksi. Riski siitä, että hyvinvointialue joudutaan käynnistämään
puutteellisilla tietojärjestelmillä, kriittisimpinä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät.
• Myös ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon toimittajien resurssien ja kapasiteetin riittävyys huolestuttavat.

Yhteenveto alueellisen toimeenpanon etenemisestä (2/2)
• Uudenmaan erillisratkaisu
• Yhteistyö hyvinvointialueiden ja HUSin kesken, mm. ensihoidon järjestämisvastuu
hyvinvointialueiden ja HUSin välillä.
• Henkilötietojen käsittely ratkaistava (terveydenhuoltolain 9 §).
• Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kriittisyys tilanteessa, jossa tukena ei ole ns.
perusorganisaatiota (sairaanhoitopiiriä).
• Osaavan henkilöstön saatavuus nousee lähes kaikilla alueilla tunnistetuksi riskiksi.
• Muun muassa aluevaalit luovat alueille painetta organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän
määrittelyyn. Tähän työhön toivotaan myös kansallista tukea.
• Toimeenpanon aikatauluriskinä on se, että aluevaltuustojen päätöksenteko saattaa ”ruuhkautua”
vuoden 2022 aikana.

Aluekohtaiset koonnit

Etelä-Karjala
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueella haetaan mallia miten yhteensovitetaan omaa raportointia valmistelevien ryhmien
välillä
• ICT-valmistelussa projektipäällikön hakeminen ICT-kokonaisuuteen on erityisen kriittistä
sekä rahoituksen saamisen että rekrytoinnin käynnistymisen ja sopivan osaajan
löytämisen osalta
• Aluevaalilautakunta aloittanut toimintansa. Tämä vaatii yllättävän paljon työtä ja
ennakoimattomia kustannuksia nousee uusien velvoitteiden kautta, ei vain vaalien
järjestämisestä vaan mm. myös ensi kevään päällekkäisistä päätöksentekoelimistä
• Kunta-yhteistyö on edennyt hyvin, haasteena on nyt enemmänkin vuoden 2022 budjetti
ja se, miten rahoituksessa yhteensovitetaan kuntien verotulojen, valtionosuuden ja
alueen tulevien vuosin rahoitus
• Pelastustoimen valmistelu etenee hyvin. Eksoten kanssa pitkä yhteistyö sujuvoittaa
valmistelua
• Vatessa ollut keskustelua osallisuuden lisäämisestä. Osallisuus myös Pelastustoimelle
tärkeä teema

Etelä-Pohjanmaa
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Kuntayhteistyö lähtenyt hyvin käyntiin. Yhdyspintojen osalta yhteistyötä tehdään myös
järjestötoimijoiden kanssa.
• Viime keskusteluissa todettu ICT-rahoituksen huoli on lieventynyt
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• Valtionavustushankkeet ja valmisteluorganisaatio pitävät jatkuvasti
yhteistyöneuvotteluja ja pyrkivät varmistamaan sen, että kehitystyö ja aluevalmistelu
etenevät vaikkakin omissa kokonaisuuksissaan niin samansuuntaisesti ja toinen
toisiaan hyödyttäen.
• Tilannekuvakeskusteluissa tuli esille, että henkilöstön siirtojen käynnistämisen osalta
alue on edennyt suunnitelmien mukaan (tämän vuoksi huutomerkki ollut hallinto, talous
ja tukipalvelut kohdalla).

Etelä-Savo
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
• Palkkaharmonisaation osalta edelleen huolta, jos kunnat eivät hyväksy niitä ensi vuodelle
sote-kehyksiin. Tällä voi olla HVA:en ensimmäisen vuoden rahoitukseen merkittäviä
vaikutuksia.
• Kuntayhteistyö on kaksijakoinen asia. Toisaalta kuntien kanssa yhteistyö sujuu hyvin, on oma
foorumi kuntajohtajien kesken sekä tiiviit yhteydet myös henkilötasolla. Toisaalta on hieman
huolta budjetointiin liittyen, havaittu erilaisia edunvalvontatavoitteita (katsotaanko kunnan vai
HVA:en näkökulmasta) sekä tulevaisuustyön painopistettä on pitänyt hakea. Nämä eivät ole
kuitenkaan vaikeuttaneet valmistelua.
• Savonlinnan sairaalan olemassaolon turvaaminen. Alueella luotetaan siihen, että laissa oleva
kahden sairaalan malli mahdollistaa Savonlinnan sairaalan olemassaolon. Omana haasteena
on osaajien löytyminen Savonlinnaan.
• Potilas- ja asiakastietojärjestelmiin liittyen Aster on iso avoinna oleva asia. Päätöksiä tehdään
lokakuussa.

Helsinki
Alueen toimeenpanon tilanne:
• HUS perussopimuksen ja järjestämissopimuksen valmistelu on käynnissä ja näille perustettu omat
työryhmät. Keskeistä perussopimuksen kannalta ovat rahoitusmalli, päätöksentekomalli ja
yliopistosairaalan rooli. Oleellista on myös työnjako HUS:n ja Helsingin (ja muiden Uudenmaan
alueiden) välillä.
• Alue kokee, että tilannekuvan seurannan kääntäminen toimeenpanon seurannasta toiminnan
seurantaan kannattaisi tehdä jo syksyn 2022 aikana, jotta varmistetaan uudistuksen ydintavoitteiden
toteutumisen seuranta ja edistäminen
• Järjestämissopimus tulee lisätä mukaan tilannekuvan/tiekartan seuraavaan versioon. Muutokset
tehdään alkuvuoden 2022 aikana muiden muutosten yhteydessä
• Aluetta kiinnostaa muiden alueiden hallinnollinen perusrakenne sekä päätöksentekorakenne,
esimerkkejä muilta toivotaan oman suunnittelutyön tueksi
• Alue nosti esiin haasteen Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvästä, sote-tietojen näkyvyyteen
vaikuttavasta muutoksesta, kun alueellinen järjestelmä ei enää voi tarjota näkyvyyttä entiseen tapaan
(terveydenhuoltolain 9§)
• Alue nosti myös mahdollisena riskinä esille kaupungin sisäisen keskustelun oppilashuollon asemasta

HUS
HUSin toimeenpanon tilanne:
• Yleisesti ottaen HUSia koskeva valmistelu etenee kaiken kaikkiaan hyvin ja HUS-valmisteluryhmä on koottu
• Neuvotteluita käydään kolmen hyvinvointialueen mahdollisuudesta käyttää HUS-yhtymän talous- ja
henkilöstöhallinnon peruspalveluita. Järjestelmä, jota käytetään, tulisi olla mahdollisimman yhteneväinen.
• Uudenmaan alueet suunnittelevat nopeutettua aikataulua järjestämissopimuksen tekemiseen jo vuoden 2022
loppuun
• HUS:lla on ollut haasteita kuntien tietopyyntöjen käsittelyyn liittyen lainsäädännön näkökulmasta. Tähän
etsitään ratkaisua.
• HUS:lle ja Uudenmaan hyvinvointialueille toivottiin yhteistä teemakokouskäsittelyä ICT-asioihin liittyen, mutta
se ei ole vielä toteutunut. Mm. budjetoinnin selkiyttäminen tulisi käsittelyyn. Lisäksi toivotaan, että HUS ja
Helsinki muistetaan kutsua esim. DigiFinlandin järjestämiseen kokouksiin mukaan
• Syyskuun tilannekuvassa huomattiin, että HUS:in näkökulmasta alueellinen tiekartta ei ole kaikilta osin
palveleva. HUS on yrittänyt käyttää soveltuvin osin tiekarttaa ja kohtuullisesti onnistunut siinä. HUS:in
raportointitapaa tarkennetaan.
HUS

Itä-Uusimaa

Alueen toimeenpanon tilanne:
• Yleisesti valmistelu etenee hyvin ja aikataulun mukaisesti
• Myrskylän ja Pukkilan tilanne on selvittelyssä. Kunnilla on toivetta jatkaa PäijätHämeessä, mutta tämä ei ole lain mukaan mahdollista. Tilanteeseen halutaan nopea
ratkaisu.
• Erityishuoltopiirien osalta edustusta on VATEssa ja jaostoissa. Valmistelu etenee, mutta
ruotsinkielisten palveluiden järjestäminen vaatii vielä keskustelua.

Kainuu

Alueen toimeenpanon tilanne
•

Kainuu ei ole täydentänyt tilannekuvaa keskittyäkseen oman valmistelutilanteensa
hahmottamiseen.

•

Toimeenpanoa käynnistetään hiljattain nimetyissä työryhmissä, jotka perustuvat
tiekartan mukaisiin teemoihin. Lisäksi alueella toimii viestinnän ja osaavan
työvoiman saatavuuden työryhmät.

•

Kaksi suurinta haastetta ovat osaavan työvoiman saatavuus sekä rahoituksen
riittävyys, johon alue tarvitsee valmistelun pohjaksi riskiarviointia.

•

Pelan osalta toimeenpano etenee.

Kanta-Häme

Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alue nostaa riskiksi rahoituksen haasteet. Alue kokee, että edessä on paljon
käynnistettäviä toimenpiteitä, mutta rahoitustilanne on hieman ongelmallinen.
• Organisointiin ja uuden hallinnollisen rakenteen luomiseen tarvittava osaamispohja on
alueella kapea, mikä tuo riskejä toimeenpanoon.
• Alueella esiintyy huolta kuntien työmäärästä ja tehtävien käynnistämisestä ajoissa.
• Talouden aiheisiin kaivataan omaa verkostoa tai foorumia.

Keski-Pohjanmaa

Alueen toimeenpanon tilanne:
•

Yleisesti toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti

•

Kruunupyyn tilanne on vielä hieman epäselvä, mutta ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen etsitään ja
alue on luottavainen ratkaisun syntymiseen. Tilanteeseen liittyen haasteellista on myös tiedonkulun
sekä tietosuojan varmistaminen, sillä alueilla on eri asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Kruunupyyn
tilanteeseen toivotaan pikaista ratkaisua myös pelan puolesta, koska nyt sen käsittely vie paljon aikaa
ja hidastaa valmistelun etenemistä.

•

Muut nostot ja huolet liittyvät tukipalveluiden organisointiin, tiedolla johtamisen laajuuteen,
järjestämistehtävän vastuutukseen sekä ICT:n resursointihaasteisiin.

•

Hieman huolta siitä, miten yhteistyökumppanit pärjäävät, kun koko maassa yhdessä yössä tapahtuu
iso siirtymä 1.1.2023. Onko järjestelmätoimittajilla kapasiteettia näin isoon muutokseen?

Keski-Suomi
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Keski-Suomi kokee rahoitus- ja hankerahoitusasiat haasteina. Valtionavustuspäätösten
käsittelyyn toivotaan mahdollisimman ripeää käsittelyä.
• Alueella koetaan tiedonkeruun käynnistyminen ja onnistuminen haastavana johtuen
alueen sirpaleisuudesta. Esiin nousee paljon huolia ja avoimia kysymyksiä esimerkiksi
tukipalveluihin (mm. henkilöstön ja ruokahuollon osalta) sekä kiinteistöihin liittyen.
• Toivotaan kansallista tukea ja ohjeistusta myös toimintoja ja henkilöstöä luovuttaville
tahoille sujuvan siirron varmistamiseksi.
• Pelastustoimen osalta suurin haaste on henkilöstöresurssien niukkuus. Käytännössä
ulkopuolelta ei saada tekijöitä, vaikka rahoitus olisi kunnossa.

Keski-Uusimaa
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueen oma käsitys vastaa tilannekuvan näkymää, toimeenpano alueella etenee varsin hyvin
• Huolenaiheet liittyy lähinnä ICT-rahoitukseen. Mikäli rahoitusta ei saada riittävästi ja joudutaan
käynnistämään hyvinvointialue ”karvalakkimallin” tietojärjestelmillä, syntyy riski, joka vaikuttaa
järjestämiskyvykkyyteen, tuottavuuteen ja tiedolla johtamiseen.
• Erikoissairaanhoidon ohjausmallin ja yhteistyön valmisteluun on järjestäydytty HUS järjestämis- ja
perussopimusryhmien myötä
• Alue osallistuu pelan valmisteluun, pelan edustus heillä aktiivinen myös VATEssa. Varsinaisessa
palvelun tason määrittelyssä alueen osuus kasvaa. Pelan osalta pohdinnassa, miten mahdollistetaan
Va-Ke/KEU yhteistoimintasopimus.
• Alue kokee, että kunnilla olisi tarvetta kansalliselle ohjaukselle ja tarkennukselle kiinteistöjen suhteen,
lainsäädännön osalta nyt erilaisia tulkintoja
• Tiedolla johtamisessa ovat ottaneet edistysaskelia ja ovat halukkaita jakamaan hyviä käytäntöjä muille

Kymenlaakso
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueen valmistelu etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
• ICT-rahoitus on nyt vahvasti esillä. Alue kokee, että Kymenlaaksolla on helpompi tilanne,
kun se ei ole sirpalealue, mutta tarvetta lisärahoitukselle se ei poista.
• Kuntayhteistyö toimii alueella kaiken kaikkiaan hyvin. Kunnat ovat hyvin edustettuina
VATE:ssa
• Palveluverkkoasiat pysyvät ajankohtaisina ja ovat sellaisia, jotka puhututtavat myös
poliittisessa seurantaryhmässä. Palveluverkko huolestuttaa erityisesti kuntia. Syyskuun
tilannekuvakeskustelussa (elokuun tilannekuva) alue nosti, että alue ja kunnat
tarvitsisivat tukea ja malleja siihen, millainen palveluverkko uudessa mallissa on
mahdollinen, millaisia vaihtoehtoja on, ja mitä kaikkea voidaan todella tehdä
digitalisaation voimin

Lappi
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Yleisesti toimeenpano etenee suunnitellusti. Joissakin osa-alueissa ajankohtaisia
tilannekuvatietoja täyttämättä.
• Kuntayhteistyön osalta kuntajohdon kanssa on käyty keskustelua eikä ole merkittävää
ristivetoa.
• Työtä aiheuttaa Simon kunnan tilanne. Simon kunta on osa Oulunkaaren kuntayhtymää
ja palvelut tulevat Pohjois-Pohjanmaan puolelta. Asian tiimoilta on aloitettu laajempi
selvitys.
• Lapissa on iso kysymys, millä tavalla henkilöstö- ja taloushallinnan järjestelmät saadaan
järjestettyä, jotta ei rikota hankintalakia. Alustavia vaihtoehtoja on olemassa. Asiasta
järjestetään erillinen kokous, jossa käydään läpi myös muiden alueiden ratkaisuja.
• Alueen pirstaleisuus aiheuttaa työtä ICT-puolella, koska kunnilla on paljon järjestelmiä.
Rahoitus ei tule riittämään kaikkiin tarpeisiin, joita Lapilla on erityisyytensä vuoksi.
Toivottavasti tämä huomioidaan kansallisella tasolla.

Länsi-Uusimaa
Alueen toimeenpanon tilanne:
•

Talous- ja henkilöstöpalveluiden kysymykseen löydetty kaksi vaihtoehtoista ratkaisua, joissa omat
haasteensa.

•

Tietoa terveydenhuoltolain 9§ tilanteesta kaivattiin, tätä ei myöskään ole huomioitu ICT-rahoituksessa

•

Arvioivat, ettei tilannekuva tule hirveästi muuttumaan ennen kuin saavat rahoitusta, sillä
rahoituspäätöksen puuttuminen estää hankintapäätösten tekemisen

•

Vaten rahoitus riittää alueen arvion mukaan kattamaan vain osan tarvittavasta
muutosorganisaatiosta. Erityisesti riittävien henkilöstöresurssien varmistamiseksi rahoitus on
kriittisessä roolissa, toimittajien suuntaan voitaneen edetä ehdollisten sopimusten avulla

•

Alue toivoo STM:n kannanottoa ensihoidon järjestämiskysymykseen, miten tämä tulisi ratkaista
Uudellamaalla

•

Aluekierroksella nousseet riskit
• Tiukka aikataulu
• Tietojärjestelmähankinnat, asiakas- ja potilastietojärjestelmien integroiminen
• Puuttuvat rahoituspäätökset

Pirkanmaa
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Yleisesti toimeenpano etenee suunnitellusti.
• Rekrytointien tilanne tämän syksyn osalta rauhoittunut. Ensi vuoden rekrytoinnit ovat nouseva riski,
rahoituksen epätietoisuus estää rekrytointien aloittamisen ajoissa.
• Kuntien kanssa yhteistyö lähtenyt hyvin käyntiin, kuntien valmistelun eriaikaisuutta pyritään
vähentämään yhteistyön, tiedottamisen ja tiukan seurannan avulla. Aikataulussa pysyminen tulee
kuitenkin vaatimaan seurantaa. Kunnille laadittu ohjeistusta, mitä niiden tulee tehdä missäkin
vaiheessa.
• Sopimusten analysointi ja neuvottelut tulevat viemään enemmän resurssia kuin mitä on saatavilla,
erityisesti juridinen resurssi on tiukassa. Myös mm. sosiaalihuollon yksilöpäätösten läpikäynti tulee
olemaan haaste, koska määrä on valtava.
• Alueella alettu suuntaamaan katseita VATEn loppuaikaan ja vaalien jälkeiseen aikaan, jotta
varmistetaan sujuva ylimenokauden toteutus resurssien ja toimeenpanon jatkumisen osalta.
Tunnistettu riski, että valtuustojen päätöksenteko tulee ruuhkautumaan alkukevään aikana.
• ICTn osalta isoimmat huolenaiheet ovat rahoituksen saamisen viivästyminen, toimeenpanolle jäävä
liian lyhyt aika sekä riittämättömät ICT-resurssit toteutukseen (kansallisellakin tasolla) ja hankintalaki.
Myös ICT muutosten toteutuksen aikataulussa havaittu riskejä toimittajien resurssien osalta.

Pohjanmaa
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Pohjanmaalla asiat etenevät yleisesti hyvin ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa 1.1.2022
• Kruunupyyn tilanne on vielä hieman epäselvä, mutta ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen etsitään ja alue on
luottavainen ratkaisun syntymiseen. Tilanteeseen liittyen haasteellista on myös tiedonkulun sekä tietosuojan
varmistaminen, sillä alueilla on eri asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Kruunupyyn tilanteeseen toivotaan
pikaista ratkaisua myös pelan puolesta, koska nyt sen käsittely vie paljon aikaa ja hidastaa valmistelun
etenemistä.
• Alue toivoo, että erityishuoltopiirien asemaa sote-uudistuksessa tarkennettaisiin ja selkeytettäisiin vielä
kansallisesti.
• THL:lle raportoiduissa vuoden 2019 suoriteluvuissa saattaa olla puutteita ja/tai epätarkkuuksia. Alue pohtii
lukujen tarkentamisen mahdollisuuksia.
• Toivotaan muilta alueilta esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä mm. työterveyshuollon järjestämiseen,
palvelustrategiaan sekä yhteistyörakenteisiin kunnanjohtajien kanssa.

Pohjois-Karjala

Alueen toimeenpanon tilanne:
•

Yleisesti toimeenpano etenee suunnitellusti.

•

Pohjois-Karjala on huolissaan kuntien suuresta työmäärästä tukipalveluissa. Kunnat
joutuvat esimerkiksi organisoitumaan uudestaan laitos- ja ravintopalveluissaan.

•

Alueella on huoli ensi vuoden talousarviosta ja rahoituksen niukkuudesta.

•

Alue pohtii kiinteistöjen siirtymistä ja vuokrasopimusten siirtymisen
erityistapauksia. Miten tulkitaan vuokrasopimusten siirtymistä sellaisessa tilanteessa,
kun kunta tehnyt sopimuksen investorin kanssa? Asiasta on keskusteltu VM:n kanssa.

Pohjois-Pohjanmaa
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueen koko ja sirpaleisuus luo omat haasteensa, mutta toimeenpano etenee kuitenkin
suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
• VATE:n toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin
• Valmistelua tehdään poliittisten ryhmien kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä: Alue
yhdistää 21 organisaatiota yhdeksi, joten poliittinen ohjaus on kriittinen menestystekijä
• Sote-järjestämisen ja pelastustoimen organisoinnin ylätasot ovat selvillä ja ne ovat
poliittisesti hyväksyttyjä
• Rahoitus edelleen suuri riski: VATE-rahoituksen lisäksi palkkaharmonisaatio ja ICTmuutoskustannukset huolestuttavat

Pohjois-Savo
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Valmistelu etenee hyvin. Moni asia on kuitenkin vielä suunnitteilla.
• Alue nosti esille kansallisesti toimeenpanoa vaarantavana asiana ICT-rahoituksen. Rahoitus
on kokonaisuudessaankin suuri riski. Alue ei ole voinut rekrytoida riittävästi valmistelijoita.
• Sopimusten läpikäyminen tulee olemaan suuri ponnistus ja tukipalvelut ovat alueen
näkökulmasta haasteellinen kokonaisuus.
• Alue on nostanut aikaisemmin luovuttajaorganisaatioiden tuen ja ohjeistuksen tärkeäksi
asiaksi.
• Pelastustoimen osalta johtamisjärjestelmä ja päätöksentekomalli tulevat luultavasti olemaan
pitkälti nykyisen kaltaiset. Varallaolojärjestelmä on vanhentumassa. Tulee luoda uusi tapa, jolla
turvataan toimintavalmius.

Päijät-Häme
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Työ on edennyt hyvin. Osan osatehtävistä alue voi aloittaa myöhemmin, koska pohjalla on jo integroitu
kuntayhtymä.
• Alueella käsitellään juuri johtamisjärjestelmää ja sen pohjalta organisaatiorakennetta. Myös
palvelustrategiasta keskustellaan. Sen jälkeen alkaa hallintosäännön kirjoittaminen. Lisäksi, koulukuraattorit
ja -psykologit on huomattu tärkeäksi osaksi valmistelua.
• Alueella ollaan laadittu ICT-rahoitushakemusta. Alueella on tehty priorisointia, jossa 2023 onnistuu hyvin.
Asiakasrajapintaan liittyvissä kriittisissä asioissa ei pitäisi tulla ongelmia.
• Yhdyspintojen valmistelu on vaikeasti hahmottuva, mutta tosiasiassa tämä on alueella hyvällä mallilla.
Tasalaatuisuuden varmistaminen ja uusien yhdyspintojen tunnistaminen on työn alla.
• Pelan valmistelu ei vaadi suuria ponnisteluja, koska alueella ei ole yhdistyvä tai jakautuva pelastuslaitos. ICT
voi muodostua riskiksi, mutta tällä hetkellä pelastustoimen osalta ei ole mitään erityisen kriittistä.
• Päijät-Hämeessä odotellaan ratkaisua Myrskylän ja Pukkilan tilanteesta.
• Alue on tunnistanut poliittisen tuen puuttumisen riskiksi, mutta sen ei pitäisi olla alueella iso ongelma.
• Alue nosti yhdeksi kriittiseksi asiaksi erityishuoltopiirien lakkaamisen, mikä on myös kansallisesti tärkeä asia.

Satakunta
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alue on organisoitunut valmistelun osalta. Valmistelu ja vaten työskentely on käynnistynyt hyvin, ja
avainhenkilöitä on saatu valmistelun eri toimintoihin.
• Kuntayhteistyö toimii hyvin.
• Pelastustoimen puolelta ei ole tällä hetkellä erityisiä murheita tai huolia valmisteluun liittyen.
• Alue kokee, että organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän valmisteluun alueen sisällä on paljon
asiantuntijuutta. Yhteistä keskustelua ja sparrausta asian tiimoilta toivotaan.
• ICT:n osalta rahoitushakemus on nyt työn keskiössä
• Vuokra-asetukseen ja yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyen alue odottaa ulostuloa ja linjausta
ministeriöiltä

Vantaa-Kerava
Alueen toimeenpanon tilanne
•

Alueella tilannekuvan raportointia ei olla vielä systematisoitu, tehtävät ovat käynnistyneet mutta tämä
ei välity tilannekuvaan. Vastuuvalmistelijat myös saatu rekrytoitua

•

VATE muodostama tiekartta ja suunnitelma ei ole samanlainen kuin tilannekuvassa seurattava, koska
menevät eri tahtiin ja eri jaolla. Esim. yhdyspintoja ei heillä käsitellä erillisenä eikä olla vastuutettu
kellekään, joten osiota ei ole täytetty, tämän koordinoivat jatkossa muun valmistelun kautta

•

Vantaa-Kerava ei ole tehnyt päätöksiä nojautua TAHE-palveluissa HUSiin vaan Vate tekee päätöksen
selvitykseen perustuen, samoin on tukipalvelujen osalta

•

Huoli ICT-resurssien riittävyydestä on, toimeenpanon tekijöitä ei riitä kaikille Uudenmaan alueille yhtä
aikaa

•

Selvitys koskien yhteistä pelastustoimea Keski-Uudenmaan kanssa käynnistetty

Varsinais-Suomi
Alueen toimeenpanon tilanne:
•

Vaikka VATE asetettiin viimeisenä mahdollisena päivänä, valmistelu on edennyt hyvin erityisesti monien
aikakriittisten osatehtävien osalta. Alueella on valittu hankejohtajat, ja projektipäälliköiksi on tullut hyviä
hakemuksia. Hankejohtajat tuovat alueen mukaan hyvää vauhtia valmistelun etenemiseen.

•

Yhteistyö kuntien kanssa on ollut hyvää ja sujuvaa. Luovuttajaorganisaatioille ohje ja tuki olisi
tarpeellinen ja sille on alueella kysyntää

•

Keskustelu pelan kanssa on alueella hyvää ja toimivaa

•

ICT-valmistelussa on riski ja sitä tulee seurata tarkkaan. ICT-rahoitushakemus rytmittää valmistelua
tässä kohtaa.

•

Organisaatiorakenteeseen ja johtamisjärjestelmään otetaan mielellään malleja vertailukohdaksi.

•

Kaksikielisyys ja yliopistollisuus ovat alueelle ominaiset piirteet: Varsinais-Suomen erityispiirre on muun
muassa ruotsinkielinen saaristo. Palvelujärjestelmä on Suomen hajanaisin.

