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Pentti Mäkinen

Maakuntien valmistelutilanne
•
•

Valmistelutilanne vähintään tyydyttävä kaikissa maakunnissa: maakuntien väliset erot kaventuneet
Motivaatio kasvaa kaikissa maakunnissa, vaikka lakien hyväksymisen ja voimaantulon siirtyminen ovat tuoneet epävarmuutta

•

Valmisteluresurssien riittävyys kohtuullinen;
• maakuntien välillä on eroja
• pitkittyminen tuo epävarmuutta valmistelijoiden työn jatkumiseen

•
•

Maakunta- ja sote-uudistusta valmistellaan yhä enemmän yhtenä kokonaisuutena
Yhteistyö maakuntien välillä käynnistyy mutta konkretiaa kaivataan lisää

•
•

Maakunnissa tunnistetaan yksittäisiä valmisteluriskejä
Keskeisimpiä kysymyksiä on järjestäjän ja tuottajan välinen suhde

•

Keskustelussa järjestäjän luottamushenkilöhallinnon toimielinrakenne: lautakunta , valiokunta vai molemmat

•

Valmistelu maakunnissa etenee omaa (hyvää) tahtiaan , valtakunnallinen keskustelu etenee omaansa siitä riippumatta; päätöksiä
tarvitaan nopeasti

Miten tähän on tultu Etelä-Savossa
•

Maakunta- ja sote-uudistus on ollut prosessi

•

Maakunta- ja soteuudistusta on valmisteltu kokonaisuutena alusta alkaen

•

Maakunta tekee yhteistyötä kaikkiin suuntiin
• Maakunnan sisäinen yhteistyö: laaja osallisuus; kunnat, työmarkkinajärjestöt, kolmas
sektori
• Maakuntien välinen yhteistyö
• Maakunnan ja keskushallinnon yhteistyö

•

Viestintä mukana alusta alkaen: nopeus ja avoimuus

•

Henkilöstölle säännölliset infot: seuraava 23.8.2018
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Valmisteluun liittyvä yhteistyö
SOTE- muutosjohtajien foorumit: Pentti Mäkinen, Panu Peitsaro ,Risto Kortelainen, Hanna Makkula
VM:
Talousverkosto: Sami Sipilä ja Saara Pesonen
Hallintoverkosto: Hanna Makkula ja Antti Laurikainen
Omaisuus ja sopimukset -verkosto: Juha Peltoja ja Markus Hämäläinen
Demokratia ja osallisuus -verkosto: Eveliina Pekkanen, toinen henkilö vielä mietinnässä
Palveluintegraatioverkosto: Niina Kaukonen ja Tuija Haatainen

täydentyy…..

STM:
SoTe- järjestämisen tietomalli- foorumi: Niina Kaukonen ja Sami Sipilä
THL:
Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen valmistelutilanne : Santeri Seppälä, Tuula Taivalantti
Maakuntien järjestämistehtävän digipalvelut: Jukka Mielonen ja Merja Ikäheimonen
YTA-alueen yhteistyö: Risto Kortelainen, Panu Peitsaro, Jarmo Koski
Alatyöryhmät:
TKI ryhmä: Maija-Terttu Tiainen ja Niina Kaukonen, puh,johtaja
Varautuminen: Seppo Lokka ja Santeri Seppälä
Potilasturvallisuus: Pietari Perkinen, Mari Teittinen, Maijaterttu Tiainen
Osallisuus: Eveliina Pekkanen, Tuija Haatainen, Eeva Häkkinen
Asiakas- ja palveluohjaus: Greta Jauhijärvi, Tuula Taivalantti
Tiedonhallinta, sähköisten palvelujen kehittäminen ja yhteensovittaminen ja
julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen mukainen kokonaisarkkitehtuuri: Merja Ikäheimonen
17.8.2018
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Etelä-Savossa on tehty paljon ja paljon on vielä työtä edessä
> maakuntastrategiatyö käynnissä
> laaja nykytila-analyysi tehty
> ensimmäinen versio järjestämissuunnitelmasta on tehty alatyöryhmien ja vastuuvalmistelijoiden toimesta
> palveluverkkoa hahmotettu karttapohjille, nykytila ja tulevaisuus
> järjestäjän ja tuotannon roolia, vastuuta ja tehtäviä työstetty
> hallintosääntöä on valmisteltu
> koetalousarvio valmistelu on aloitettu
> konsernirakennetta hahmoteltu
Ratkaisemattomat asiat, vaikuttaa järjestämissuunnitelmaan ja täsmentyy tältä osin:
> Lopullinen palveluverkko (määräytyy mm. kun on tiedossa lopulliset rahoitukset)
> Millainen konsernirakenne maakuntaan muodostuu?
> Liikelaitoksien määrä maakunnassa? palvelut ja yksiköt liikelaitoksessa ( laitoksissa) vielä täsmentyy
> Yhtiöitetäänkö jotain palveluita?
> Millainen johtamisjärjestelmä kokonaisuudelle muodostuu?
> Millaisia tukipalveluita palvelutuotanto ja konserni tarvitsee?
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2020

Eduskuntakuntavaalit
Lait hyväksytään

Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, liikelaitoksen johtokunta, lautakunnat…

Maakuntavaalit

Esivalmistelu

Väliaikainen valmistelutoimielin
Hallintosääntö ja
konsernirakenne

Maakuntajohtajan ja
muun johdon rekrytointi

Keskijohdon rekrytointi ja
henkilöstösiirtojen valmistelu

Osallisuusohjelma, Omavalvontaohjelma ja Varautumissuunnitelma

Vuoden 2018 operatiivinen
toiminta ja palvelutuotanto…

Vuoden 2019 operatiivinen toiminta ja palvelutuotanto
nykyisissä organisaatioissa

Budjettivalmistelu

Vuoden 2020 operatiivinen toiminta ja palvelutuotanto
nykyisissä organisaatioissa

Budjettivalmistelu

ALKE ja VM
neuvottelut?

ALKE ja VM
neuvottelut

Koetalousarvio

Hallituksen
JTS-päätös

Maakunnan TAE ja TS
valmistelu

Koetalousarvio

Maakuntastrategiavalmistelu

ALKE ja VM
neuvottelut

Maakuntahallituksen ja –valtuuston strategiaprosessi

TAE 2021
hyväksyminen

Strategian
hyväksyminen

Järjestämissuunnitelman, toiminnan ja palvelutuotannon ja liikelaitoksen valmistelu ml. erillisselvityksen
Konsernipalveluiden valmistelu: Henkilöstö, ICT, Talous, Tilat (Tahe-yhtiö, RUPU-yhtiö)
Henkilöstön muutosvalmennus
Valinnanvapauspilotit (Sote- ja kasvupalvelupilotit)
Maakuntien yhteistyön valmistelu

Yhteistyöalueet

TAE ja TS valmistelu

Yhteistyösopimukset

Näillä
näkökulmilla/tavoitteilla
maakunta vastaa
eteläsavolaisen ihmisen
tarpeisiin

Palveluiden
saatavuus
Tarjoamme
luotettavat
palvelut ketterästi
eri kanavien
kautta.

Asuminen
Suunnittelemme
ja ylläpidämme
monipuolista
elinympäristöä

Osaaminen
Osaavana kaiken
ikää!
Varmistamme
muuttuvassa
ympäristössä
osaamista.

Terveys

Turvallisuus

Tuemme
kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja
terveyttä

Takaamme
turvallisen
arjen/huolehdimm
e turvallisesta
arjesta

Liikkuminen

HYVINVOIVA

Pidämme väylät ja
liikkumispalvelut
kunnossa

ETELÄSAVOLAINEN
IHMINEN
Parhaat paikalliset palvelut
lähellä

Toimeentulo
Toimeentulo
syntyy työstä.
Tuemme yritysten
kasvua,
kansainvälistymistä ja
erikoistumista

Yhteisöllisyys

Ympäristö
Turvaamme
luonnon ja kulttuuriympäristön
arvojen säilymisen
ja kestävän käytön

Rakennamme
osallistuvaa EteläSavoa yhdessä

Maakuntauudistus on muutosjohtamista
• Maakuntauudistus on iso muutosjohtamisen haaste, jossa
• 1.Johdetaan muutosta
• 2. Johdetaan ihmisiä muutoksessa

• Etelä-Savossa muutos koskee suoraan noin 7500 henkilöä, koko
maassa 220 000 henkilöä
• Useiden organisaatioiden yhdistäminen yhdeksi uudeksi
• Toimintakyvyn säilyttäminen vanhoissa ja uusien toimintatapojen
omaksuminen uudessa organisaatiossa
• Henkilöstön osallistuminen muutokseen ja työkyvyn säilyttäminen
epävarmuudessa
17.8.2018
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Ehdotus maakuntalaiksi 28 § 4 momentti:
Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon maakunnan eri asukasryhmien tarpeet.
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Kiitos mielenkiinnosta !
Pentti.Makinen@esavo.fi

