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Tehdään yhdessä Suomen paras ja
Euroopan kiinnostavin uudistus
Pirkanmaalle
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Uudistuksen
periaatteet,
toimintatavat ja
tavoitteet

Asukas
ytimessä
Sujuvat
palvelut ja
palvelukanavat

Selkeä
viestintä
Tehdään yhdessä
Suomen paras ja
Euroopan
kiinnostavin
uudistus
Pirkanmaalle

Luottamus
Avoimuus

Rohkeus

Haluttu
työnantaja
Aktiivinen
toimija ja
verkostojen
rakentaja
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Vaikuttavat
palvelut
kumppanuudella ja
kilpailulla

Arvio Pirkanmaan valmistelun etenemisestä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirkanmaan valmistelulla hyvä maine - olemme päässeet hyvin mukaan
valtakunnalliseen valmisteluun
Valmistelu on sujunut hyvässä hengessä – suurilta ristiriidoilta on vältytty
Valmistelu on toki edennyt eri ryhmissä eri tahtisesti. Myös osallistuminen on
vaihdellut. Esivalmistelun tavoitteet saavutettiin kuitenkin hyvin.
Ns. retorinen kuilu kuitenkin olemassa? (sisäkehä-ulkokehä)
Valmistelun suurimpana haasteena on lainsäädännön sisällöllinen keskeneräisyys ja
erityisesti päätöksien puute
Maakunnan aito itsehallinto puhuttaa
Vuoden lisäaika on saanut aikaan ”tarpeetonta” liikehdintää: suuret kaupungit, shp:t
Odotukset esivalmistelulle ovat olleet jossain määrin ylisuuret: toimivalta on edelleen
luovuttavilla organisaatioilla
Ulkoinen viestintä on onnistunut hyvin, organisaatioiden sisäinen viestintä vaihtelee
Vuoden lisäaika on käytettävä tehokkaasti! Odotteluun ei ole aikaa.
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Uudistuksen valmistelun vaiheet

Esivalmisteluvaihe I

9/16

Esivalmisteluvaihe II

7/17

Selvitykset
Monialainen
kehitystyö
Laaja-alaiset
teemaryhmät

Maakuntahallinto

Väliaikaishallinto

7/18

Ratkaisukeskeisyys
Projektimaisuus
YT-foorumi
Toimeenpano
nykyisten
organisaatioiden
toimesta

1/20

1/19

Toimeenpano
VATE- valtuuksin
Vaalit
Maakuntahallintovalmistelu
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Toiminta
alkaa

Maakunnan
hallinnollinen
järjestäytyminen
Tuotannon
organisoitumispäätökset
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Järjestämisvastuu
siirtyy nykyisistä
organisaatioista

Esivalmistelun toinen vaihe
•
•
•
•
•

•
•

Esivalmistelun toisessa vaiheessa työryhmät aloittavat Pirkanmaan sote- ja
maakuntauudistuksen ratkaisukeskeisen toimeenpanovaiheen.
Osa toimeenpanosta voidaan hoitaa nykyisten organisaatioiden päätöksillä
Työn on tarkoitus varmistaa, että uudistus tapahtuu vaiheistetusti
ja hankemaisesti. Toimintaa ohjaa maakuntauudistuksen poliittinen
ohjausryhmä ja johtaa maakuntauudistuksen johtoryhmä.
Tehtävänä on irrottautua nykyrakenteista ja –toimintatavoista ja aidosti
uudistaa uuden maakunnan toiminta- ja palvelukokonaisuutta.
Valmistelussa mennään jo kohti tulevan maakunnan toimintamallia ja
organisoitumista
Sote ja maku liitetään tiiviimmin yhteen ja maku-näkökulma otetaan
paremmin mukaan mm. järjestäjätoimintojen ja konsernipalvelujen
suunnitteluun.
Laaja osallistuminen varmistetaan esivalmistelun toisen vaiheen aikanakin
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Pirkanmaan valmistelun organisoituminen esivalmistelun II vaiheessa
Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä
Maakuntauudistuksen johtoryhmä
Työryhmät
A) Palvelut
1. Alueen kehittäminen
2. Pelastustoimi ja varautuminen
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
4. Sote-palvelut
4.1. Lasten ja perheiden palvelut
4.2. Ikäihmisten ja vammaisten
palvelut
4.3. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palvelut sekä
työikäisten sosiaalipalvelut
4.4. Sote-keskuspalvelut
4.5. Erikoisairaanhoidon ja
sosiaali- ja terveydenhuollon
muut palvelut

B) Järjestäjätoiminnot
1. Taloussuunnittelu ja tiedolla
johtaminen
2. Osallistuminen
3. Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta
4. Yhteistyöalueasiat
5. Viranomaisohjaus ja valvonta
6. Strateginen hankinta ja
valinnanvapauden mallit
7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat
8. Asiakas- ja palveluohjaus
9. Maakunnan, kunnan ja muiden
toimijoiden yhteistyö

C) Strategiset konsernipalvelut
1. ICMT ja digitalisaatio
2. Henkilöstöasiat ja henkilöstön
osallistuminen
3. Konsernirakenne ja johtaminen
4. Tukipalvelujen ohjaus
5. Hallinto ja laki
6. Viestintä ja verkkopalvelut

Henkilöstö
•

•
•

Tällä hetkellä valmisteluun rekrytoitu n. 20 henkeä. Lisäksi
Pirkanmaan liitto antaa virka-apuna noin kuuden henkilön
työpanoksen valmisteluun.
Uusia henkilöitä rekrytoidaan kesään 2018 mennessä noin 20,
rahoituksesta riippuen. Painopiste erityisesti ICT:ssä.
Rekrytoinnit kohdistetaan ensisijaisesti luovuttaviin
organisaatioihin ja niiden yhtiöihin. Rekrytoinneista sovitaan
luovuttavan organisaation kanssa.
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Odotukset valtiolta

1. Päättäkää jo!
2. Luottakaa maakuntiin!
3. Tehdään muutos yhdessä!
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