Missä mennään PohjoisSavon maakunta!
Järjestöjen elinvoimainen Pohjois-Savo
28.9.2018

Jos lait vahvistuu,
mutta maakunta käynnistyy vuonna 2021
•

Plussat:
– Toimeenpano käynnistyy, sitä voidaan vaiheistaa järkevästi ja kuitenkin koko ajan edeten.
– Kuntayhtymien purkutoimet voidaan laittaa liikkeelle.
– Siirtyvän omaisuuden selvittelyt voidaan käynnistää.
– Henkilöstösiirrot ja HR-toimintojen yhtenäistämiseen liittyvät valmistelut käynnistyvät.
– TAHE-palvelun hankinta maakunnalliselta yhtiöltä voidaan käynnistää.
– ICT-toimeenpano saa tarvittavaa lisäaikaa. Vimanan ja Istekin roolit selkiytyvät suhteessa maakuntaan.
– Maakuntien tilakeskuksen vuokraperusteiden selvittämiseen lisäaikaa.
– Pilotit saadaan käynnistettyä, hankittua kokemuksia.
– Mahdollisuus viestiä henkilöstölle odotettavista muutoksista. Koulutukset ja muutosvalmennukset käynnistettävissä.

•

Miinukset:
– Kuntien ulkoistukset kiihtyy, lisäajan turvin osa myös toteutuu.
– Kuntien omaisuuden realisointi, leasingit yms.
– Henkilöstön uuden odotus pitkittyy -> oireilua, siirtymisiä muualle jne.
– Heijastukset suunniteltuun rahoitukseen / talouden tasapainottaminen ?
– Väsymys pitkittymiseen kasvaa….monia uusia ilmiöitä.

Aikataulu ja Pohjois-Savo
Valiokuntakäsittelyt
Syys-lokakuu 2018

Lakikäsittely
eduskunnassa
Marraskuu 2018

Väliaikaishallinto
Talvi 2018 / 2019

Järjestämissuunnitelman
kirjoitustyö jatkuu

Vastuuvalmistelijoiden
yhteistapaaminen 3 – 4.10.18*

Toimeenpanoon
valmistautuminen

Maakuntatasolla talousarvion
2019 valmistelu alkaa
Vastuuvalmistelijoiden vastuualueen toiminta

* sisältää mm.talousarvion työstämistä

Uusi maakuntavaltuusto
aloittaa syksy 2019

Maakuntavaalit
kevät 2019

Uusi maakunta
1.1.2021

Poliittinen päätöksenteko, luonnos 08.04.2018
Lakisääteiset
lautakunnat

Maakuntavaltuusto

Vaikuttamistoimielimet
nuoriso, vammais, vanhus
Vapaaehtoiset
Osallisuus- ja järjestö- sekä
Kuntaneuvosto

Maakuntahallitus

JÄRJESTÄJÄ
Poliittinen
ohjaus

Elinvoima ja
kansainvälisyyslautakunta

Asiakkuus ja
Palvelut
Lautakunta

Kokonaisturvalli
-suus lautakunta
tai jaosto

Tarpeelliset
jaostot

Tarpeelliset
jaostot

Tarpeelliset
jaostot

Lupa- ja
valvontajaosto

Omistaja
ohjaus

Liikelaitos

Yhtiöt

Liikelaitoksen johtokunta

TUOTANTO

Konserniohjaus,
sisäisen
valvonnan ja
riskienhallinnan
jaosto

Taseyksikkö
Sotekeskus

Muut taseyksiköt n kpl

• Konserniyhtiöt
• TAHE
• Tukipalvelut
• Osakkuusyhtiöt
• Tilakeskus
• Vimana
• Sote-digi

Esimerkkejä
jaottelusta
(huom. ei sisällä kaikkea!)

Yhteistyö maakunta/ kunnat ja
kehittämisyhtiöt / kuntayhtymät
Kasvupalveluiden allianssimalli

Jako muiden elinvoimatehtävien kesken
(alueidenkäyttö, infra, tie- ja liikenne, yleiset alueen
kehittämistehtävät ml. maaseudun kehittäminen)
Varautuminen
Hyte
Osallisuus
Lape ja nuorten palvelut (sivistys, nuorisotoimi)
Ympäristöpolitiikka ja siihen liittyvät yhdyspinnat
Muut yksittäiset yhdyspinnat maakunnan kanssa

MAAKUNTA, Järjestäjä
Kokonaisturvallisuus (sis. varautuminen ja riskienhallinta)
SOTE järjestäjä
Aluekehittäminen ja kasvupalvelut
Liikenne, infra ja alueiden käyttö
Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuolto
Hyte
TKI
Osallisuus
Viestintä
Kiinteistöt, tila-asiat

Maakunnan liikelaitos,
tuotanto
Kasvupalvelut
Lomitus (?)
Sote-tuotanto
Pelastustoimi ja
turvallisuuspalvelut

Hankintana ulkopuolisilta
palveluntuottajilta
Esimerkiksi:
Kasvupalveluita
Liikenne, infra ja alueiden käyttö –
kokonaisuuden palveluita
Ympäristöpuolen palveluita
Sote- tuotantoa tarvittaessa (?)
Muita yksittäisiä hankintoja
hallinnossa

Maakunnan yhtiöt &
Osakkuusyhtiöt
Talous ja henkilöstöhallinto
Maakunnan tarvitsemat tukipalvelut
Lisäksi osakkuusyhtiöiden kautta palveluja (esim
ict, kiinteistöt..)

Pohjois-Savon
valmistelun eteneminen
syksy 2018 ->
▪
▪
▪
▪
▪

Järjestämisen ja tuotannon erittelyä
Poliittisen rakenteen ja konsernirakenteen muodostamista
Siirrytään kohti toimeenpanovaihetta & uudelleen organisoitumista
Koetalousarvio
Rekrytoinnit

Järjestöt ja maakunta elinvoimaisuuden näkökulmasta
•
•
•
•
•

Järjestöjen monimuotoisuus on laajaa
– sekä mahdollisuus että huomioitava asia
Rooli maakunnan näkökulmasta voi olla jatkossakin monenlainen:
palveluntuottaja, kumppani, yleishyödyllinen toimija, hanketoimija jne.
Aktiivisuus näkyy aluekehittämisessä ja elinvoimaisuudessa
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on moninaisia ja niitä on hyvä
käydä yhteistyössä läpi
Kumppanuuspöydät erinomainen avaus ja työstä on hyötyä jo
nykytoimijoiden aikana

Lisätietoja
www.pohjoissavo2019.fi
www.alueuudistus.fi

