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Esivalmistelun raportti 30.6.2017

• Esivalmistelu raportti oheisesta linkistä: 
http://www.es2019.fi/resources/public//Aineistot/esivalmisteluvai
heen_raportti.pdf

• Raportissa kuvataan Etelä-Savon maakunta- ja 
soteuudistuksen esivalmistelu 1.8.2016-30.6.2017
• Raportti sisältää nykytilakuvauksen ja toimintamalliehdotukset uudelle 

maakunnalle 

• Valmistelutyöryhmät laativat  tehtäväalueeltaan 
jatkotoimenpide-esitykset lokakuun aikana

• Esivalmistelun laaja johtoryhmä päättää jatkotoimenpiteistä 
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Etelä-Savon maakunta- ja sotevalmistelu syksyllä 
2017      

• Konsernipalveluiden valmistelu jatkuu
• Henkilöstöryhmä

• Tilahallintoryhmä

• Tietohallintoryhmä

• Talousryhmä perustetaan

• Muodostetaan kanta tahe-palveluiden yhtiöittämiseen

• Maakuntien välisen yhteistyön valmistelu
• maantielain mukaisissa tehtävissä

• vesienhoidossa, vesitaloudessa ja kalataloudessa

• rakennerahastotehtävissä
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Etelä-Savon maakuntavalmistelu, syksy 2017      2/2

• Rakennerahastotehtävien valmistelu jatkuu TEM ohjeen 
16.8.2017 mukaisesti

• Tehtäväryhmät jatkavat työtään arvioimalla itse keskeiset 
valmistelukysymykset sekä työskentelyn intensiteetin

• Maakuntastrategian laatimisen käynnistäminen
• Puhtaasti paras - maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma

• Maakuntalaki 35 §
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ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VALMISTELUSUUNNITELMA

• MAAKUNNAN KEHITTÄMINEN, 
STRATEGIAT JA TOIMINNAN-
SUUNNITTELU

• ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT

• SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLTO 

• MAAKUNNAN PALVELUT 

• ORGANISAATIO JA 
JOHTAMINEN

• KONSERNIPALVELUIDEN 
RAKENTEET

• EU:N RAKENNERAHASTOT JA 
MAASEUDUN 
KEHITTÄMISOHJELMA

• KONSERNIPALVELUT
• HENKILÖSTÖ
• TALOUS JA RESURSSIT
• TIETOHALLINTO
• ASIANHALLINTA
• OMAISUUS JA TOIMITILAT 

• VIESTINTÄSUUNNITELMA

• YHTEISTYÖSUUNNITELMA

• VALTAKUNNALLISET JA 

YLIMAAKUNNALLISET 

TEHTÄVÄT

• ALUEELLINEN VARAUTUMINEN

• TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

• MAAKUNTAVAALIT
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Maakuntavalmistelun henkilöresurssit

• Muutosjohtaja 0,5 htv

• Projektipäällikkö 1 htv

• Projektikoordinaattori 1 htv

• Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön perustaminen n. 0,2 htv

• Sosiaali- ja terveydenhuolto 1-2 htv (koostuu useamman henkilön työpanoksesta)

• Pelastustoimi 0,5 htv

• Maakunnan palvelut / Laaja aluekehitys 2 htv (koostuu ainakin kahden henkilön työpanoksesta)

• Organisaatio- ja konsernipalvelut 2 htv (koostuu useamman henkilön työpanoksesta)

• Henkilöstö 2-3 htv (koostuu useamman henkilön työpanoksesta)

• Tilahallinto noin 0,5 htv

• Talous 1 htv

• Tiedotus ja viestintä 0,2 htv

• Tietohallinto (oma budjetti ICT:n erillisrahoituksella) 2 htv (alkuvaiheessa) Vuosina 2018-2019, 5-10 htv

Lisäksi ostopalveluna asiantuntijapalveluiden hankintaa

Yhteensä noin 15 henkilön suuruinen resurssi. Osa on jo rekrytoitu, osa tulee hakuun lähiaikoina.

Noudatetaan avointa rekrytointitapaa.
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Valmistelun budjetti – lokakuun tilanne
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Valtiovarainministeriöltä haettu 6.10 päätyneessä haussa 624 040 €, joista 
tukiosuus 561 636 €



Maakuntauudistuksen viestintä- ja 
vuorovaikutussuunnitelma Etelä-Savossa

• Keskeisenä arvona avoimuus

• Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma on laadittu yhteistyössä 
ja hyväksytty uudistuksen johtoryhmässä.

• Sitoo myös uudistuksen työryhmätyöskentelyä.

• Päävastuu uudistuksen johtoryhmällä, käytännön toteutus 
viestintäryhmällä.

• Viestintäryhmässä edustus muutoksen kohteena olevista 
organisaatioista

• Viestintäryhmän jäsenet osallistuvat asiantuntijoina kaikkiin 
valmisteluryhmiin ja toimielimiin (yksi vastuuviestijä jokaisessa)

• Viestintäryhmä välittää viestiä taustaorganisaatioihinsa ja 
työryhmien välillä.
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Keskeisiä periaatteita ja toimintatapoja

• Viestintäryhmän jäsenet osallistuvat asiantuntijoina työryhmiin.

• Viestintä on esityslista-asiana työryhmien kokouksissa.

• Avoimuus, luotettavuus, ymmärrettävyys, tasapuolisuus, oikea-
aikaisuus ja vuorovaikutteisuus keskeisinä periaatteina.

• Avoimuus estää väärän tiedon leviämistä.

• Tiedotetaan kaikkien kokousten jälkeen myös siitä jos mitään 
uutta tiedotettavaa ei ole. 

• Viestintähenkilö laatii kokoustiedotteen yhteistyössä 
puheenjohtajan kanssa vuorokauden sisällä kokouksesta.

• Kokousajat julkistetaan heti kun tiedossa, esityslistat ja 
pöytäkirjat ovat julkisia

• Keskitettynä viestintäkanavana www.es2019.fi
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