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irkanmaan uutta maakuntaa on valmisteltu syksystä 2016 alkaen Tampella-talossa. Työ alkoi
muutaman hengen voimin ja on laajentunut 40
hengen muutosorganisaatioksi. Valmistelua tukee 24
työryhmää, joissa on mukana asiantuntijoita uudistusta koskettavista organisaatioista.
Toimintojaan uuteen maakuntaan luovuttavat 23
kuntaa, sairaanhoitopiiri, Ely-keskus, TE-toimisto, Pirkanmaan pelastuslaitos ja maakunnan liitto. Maakuntaan siirtyy 1.1.2020 noin 20 000 työntekijää, ja sen
palveluita pyöritetään noin 2 mrd. euron budjetilla
aluksi yli 650 kiinteistössä. Kyseessä on ennenkokematon fuusio.
Helmikuussa tarkennettiin muutoshankkeen johtamis- ja valmistelurakenteita. Muutosorganisaatiossa
selkeytettiin henkilöstön johtamista ja aloitettiin johtoryhmätyöskentely. Päivi Nurminen vastaa hankkeen
johtamisesta ja esittelystä kokouksissa sekä eräistä
kokonaisuutta koskettavista teemoista. Jaakko Herrala vastaa laajasta sote-kokonaisuudesta ml. ICT ja tietohallinto, ja Jukka Alasentie vastaa aluekehittämisen
kokonaisuudesta sekä eräistä koko uudistusta koskevista teemoista. Uutena kokoonpanona käynnistyi
hankeen virkamiesjohtoryhmän ja poliittisen ohjaus
ryhmän yhteinen puheenjohtajisto.
Sopimusten siirtoprojektia on valmisteltu alkuvuodesta. Luovuttavista organisaatioista siirtyy noin
8 000 sopimusta uudelle maakunnalle. Muutosorganisaatiossa on varauduttu asiaan koulutuksella, rekrytoinneilla ja kuntien ohjeistuksella. Organisaatioiden
odotetaan siirtävän sopimustiedot kesään mennessä
tietojärjestelmään. Tämän jälkeen alkaa sopimusten
analysointivaihe.
Myös uuden maakunnan talouden kokoaminen
on käynnissä. Valtio rahoittaa maakunnan toiminnan,
ja neuvottelee vuosittain rahoituksen riittävyydestä.
Ohjausmenettelyä harjoitellaan ministeriöiden kanssa
maaliskuussa. Harjoituksen jälkeen käynnistyy maakunnan koetalousarvion valmistelu. Syksyllä 2018
valmistaudutaan jo vuoden 2020 talousarvion laadintaan. Talouden suunnittelu on hyvin ennakoivaa.

Alkuvuodesta on käynnistynyt henkilöstön ja
työnantajien yhteistoimintafoorumi osallistumisen ja
tiedonkulun edistämiseksi. Foorumi kokoontuu kuukausittain, ja sen alustukset videoidaan. Maakuntavalmisteluun on haettu myös lisää tekijöitä, hakuja voi
seurata Pirkanmaa2019 -sivuilta.
Maakuntavaalit pidetään näillä näkymin 28.10.
Uutta maakuntaa johtaa 1.1.2019 alkaen 79-jäseninen
maakuntavaltuusto ja sen alaisuudessa maakuntahallitus. Lautakuntien sijaan asioiden valmistelu olisi
valmistelevien valiokuntien käsissä. Tämä uudistaisi
poliittista työskentelyä maakunnassa. Lopullisesti ohjausmallista päättää uusi maakuntavaltuusto.
Maakuntauudistuksen lakiehdotusten odotetaan
siirtyvän eduskuntakäsittelyyn maaliskuussa. Viimeisenä on linjattu maakunnan tehtäväksi ns. kasvupalvelut, joka tarkoittaa työllisyys- ja yrityspalveluja. Linjauksen henkenä on rakentaa maakunnan ja kuntien
yhteistyötä. Pirkanmaalla onkin jo käynnistynyt selvitys allianssin ja muiden yhteistyömallien mahdollisuuksista.
Maakuntauudistus vilisee uusia käsitteitä, eivätkä
kaikki kuulosta kovin kiinnostavalta. Tutuksi tulee jatkossa mm. VATE, uudistuksen väliaikainen toimielin,
joka työskentelee lakien voimaatulosta joulukuuhun
2018. Liikelaitos ja sote-keskus ovat myös lainsäädäntötermejä. Maakuntauudistuksen haasteet tiedostaen
olemme käynnistäneet uudistusta tukevan viestinnän.
Pyrimme uudistuksen kansantajuistamiseen ja uuden
maakunnan kiinnostavuuden lisäämiseen asukkaiden
ja päättäjien näkökulmasta.
Tarkoituksena on myös viestiä säännöllisin väliajoin muutoskatsauksella valmistelun kuulumisista.

Meidät tavoitat Tampella-talon lisäksi
www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019 sekä Twitteristä
#Pirkanmaa2019, YouTubesta Pirkanmaa2019 ja
Facebookista Pirkanmaa2019
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