Muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus 12/2018
Terveiset sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käydyistä simulaationeuvotteluista
Uudistuksen valmisteluun liittyen käytiin simulaatiokeskustelu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
22.11.2018.
Ministeriön esille nostamia teemoja keskustelussa olivat maakunnan järjestämistehtävä huomioiden
maakunnan erityispiirteet, kustannusten hallinta ja siihen tähtäävät toimenpiteet sekä palveluintegraation
edistäminen ja paljon palveluja tarvitsevien palvelujen järjestäminen. Lisäksi Lapin aloitteeseen perustuen
käytiin keskustelua alueen hajanaisesta lähtötilanteesta, jota ei huomioida valmistelurahoituksen
jakokriteereissä sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta.
Lappi sai paljon myönteistä palautetta ratkaisukeskeisestä valmisteluorientaatiosta ja valmistelun ripeästä
etenemisestä. Yhteinen huoli liittyy rahoituksen riittävyyteen.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmään koskeva kysely vastattavana kunnissa
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan liittyvä kysely on toimitettu kunnille ja kuntayhtymille.
Kyselyn määräaika on 12.12.2018. Jotkut kunnat ovat toivoneet päätöksentekoon muutamia lisäpäiviä ja
niistä on pääsääntöisesti voitu sopia.
Ateria- ja siivouspalveluja koskeva kysely lähdössä kuntiin ennen joulua
Ennen joulua saadaan liikkeelle kunnille kysely koskien kuntien ateria- ja siivouspalveluiden organisointia.
Kuntia pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta kiinnostuksesta yhteisen kuntien ja maakunnan
tukipalveluyhtiön valmistelun käynnistämiseen.
Kunnilta pyydetään kannanotto helmikuun 2019 loppuun mennessä. Mikäli Lapin alueelta löytyy kuntia,
jotka ovat kiinnostuneita mahdollisen yhteisen sidosyksikön perustamisesta em. palveluihin, käynnistetään
mahdollisen sidosyksikön suunnittelu.
Konsernirakenteen jatkovalmistelu on hyvässä vauhdissa
Konsernirakenteen jatkovalmistelu on hyvässä vauhdissa ja etenee sovitun aikataulun mukaisesti.
Konsernirakennetta koordinoiva työryhmä on pitänyt kokouksen 3.12.2018, jossa käsiteltiin maakunnan
konserni- ja strategiatoimintojen tarkennettuja tehtäviä, niiden organisointia ja toimintaperiaatteita.
Tämän kokouksen materiaalia käsitellään tässä kokouksessa.
Vuoden loppuun mennessä listataan asiat, jotka edellyttävät poliittista päätöksentekoa ja asiat, joita
esitetään jatkossakin päätettävän viranhaltijapäätöksinä. Nämä tuodaan mahdollisesti 8.1.2019
pidettävään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukseen.
Lisäksi suunnitelma liikelaitoksen valmistelusta ja sen organisoitumisesta tuodaan mahdollisesti
hyväksyttäväksi jo tammikuun kokoukseen.
Tammikuun loppuun mennessä valmistuu yhteisesti keskusteltavaksi tehtävien organisoituminen eri
toimintojen sisällä.
Arvio muutoskustannuksista toimitettu valtionvarainministeriölle

Maakuntien koetalousarvioon liittyen on toimitettu valtionvarainministeriölle arvio uudistuksen
toimeenpanon muutoskustannuksista.
Suurimmat kustannuspaineet Lapissa arvioitiin syntyvän ICT-muutoskustannuksista, henkilöstön
palkkauksen yhdenmukaistamisesta, maakuntaan siirtyvän henkilöstön muutosvalmennuksesta ja
perehdytyksestä sekä kansalaisille kohdennettavasta tiedotuksesta.
Saamen kielen ja kulttuurin mukaiset palvelut keskustelussa Inarissa
Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 29.11.2018 Inarissa keskustelutilaisuuden, jonka teemana oli, miten
saamen kieli ja kulttuuri huomioidaan maakunnan monialaisessa tehtäväkentässä ja erityisesti sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisessä.
Tilaisuudessa käytiin keskustelua maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista valmistelun
tilanteesta, saamelaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja palveluiden tarvetta kuvaavista mittareista
sekä palveluintegraatiosta ja palvelujen kehittämisestä.
Saamenkielisen väestön terveisinä valmistelulle nousivat mm. riittävien saamen kielilain mukaisten
palvelujen turvaaminen, vaikuttamistoimielimen roolin selkiyttäminen sekä rajat ylittävän yhteistyön
mahdollisuuksien hyödyntäminen. Lisäksi huolena nostettiin esille saamenkielisen ammattihenkilöstön
heikko saatavuus
Seuraavana päivänä eli 30.11.2018 järjestettiin yhteinen työpaja, jossa työstettiin toimenpideohjelmaa
saamelaisten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi ja mielenterveyspalvelujen rakentamiseksi totuusja sovintoprosessin tueksi.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslautakunnan kannanotto
Saamelaiskäräjät on pyytänyt 17.9.2018 päivätyllä kirjeellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnalta
kannanottoa maakunnan saamenkielisten palvelujen järjestämiseen ja esittänyt huolensa Lapin
maakuntavalmistelun tulkinnasta, jonka mukaan tulkkauksen järjestäminen olisi riittävä toimenpide
palveluiden järjestämiselle eikä maakunnan tarvitsisi palkata ensi sijassa saamenkielistä henkilöstöä
vedoten maakunnan heikkoon rahoitustilanteeseen.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslautakunta korostaa saamen kielilain- ja yhdenvertaisuutta koskevien
vaatimusten velvoittavuutta palveluja järjestettäessä. Talouteen liittyviä seikkoja ei voida pitää
hyväksyttävinä syinä poiketa tästä velvoittavuudesta. Oheisena lausunto kokonaisuudessaan.
Lape-muutosagentin palkkaamisen jatkorahoituksesta saatu päätös
Lapin liitolle on myönnetty sen hakema jatkorahoitus (noin 120.000 euroa) lape-muutosagentin
palkkaamiseksi ajalle 1.1. – 31.12.2019.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen 13.11.2018 tekemään päätökseen ja hakuohjeeseen perustuen tehtävää
tarjotaan nykyiselle muutosagentille.

Hyvää ja rauhallista Joulua kaikille
Kiitos kuluneesta vuodesta ja
rakentavasta yhteistyöstä!

