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Pohjois-Savon valmistelun eteneminen kevät 2019 ->
§ Järjestämisen ja tuotannon erittely jäsentyy, konsernirakenne alkaa muotoutua
§ Koetalousarvio  ja valmistautuminen 10.4.19 VM:n neuvottelupäivään.
§ Aikajanalla lait -> maakuntavaalit – >2021 maakuntien aloitus. Noin vuosi tarvitaan valtuustoille aikaa valmistautua uuteen maakuntaan.

Ø Valmistelurahoituksen näkökulmasta jatkovalmistelussa ei ongelmaa (kevät 2019 varmistunut).
Ø PEV saa käsiteltyä tammikuun loppuun mennessä MAKU 1 lakipaketin  ja siirrettyä sen joko lausunnolla tai ponnella STVlle.
Ø Mikäli menee lausunnolla, ehtii eduskuntakäsittelyyn. Jos tulee ponsi, niin uudistus ei etene suunnitelluin tavoin.

Ø MAKU 2 lakipaketin käsittely LUOVAn osalta jatkuu helmikuussa -pyritään kytkemään MAKU 1:een ja molemmat tulisi siis saada hyväksyttyä
eduskunnassa maaliskuussa. -> maakunnat saisivat Y –tunnuksen ja väliaikaishallinto voisi aloittaa.

Ø Mikäli tulee ponsi ja valmistelu loppuu ja toisaalta, jos lait eivät mene läpi, tulee suunnitella plan B eli siltaus uudelle hallitukselle.
Käytännössä: mitä halutaan säilyttää/siirtää valmistelusta uuden alkuun.
Huom. hallitusohjelma tulee kesällä 2019, joten riskinä ns.rukkasten tipahtaminen käsistä.

Ø MAKU 2:sta: liikennepuolen lait vahvistuvat, eivät ole tässä mukana. Kasvupalvelukokonaisuus vielä  epäselvä, ei tule ehtimään eduskunnan
käsittelyyn. Tällä hetkellä keskustelussa, onko kasvupalvelulaki sisältö- vai järjestämislaki. Mikäli sisältö, niin voisi tulla kuten lomituslait
myöhemmin?

Ø Mikäli MAKU ei jatku, se tulee  vaikuttamaan valmisteluorganisaatioomme esim. jaostot, valmistelevat henkilöt, hallintosääntö jne.



Väliaikaishallinto

Maakuntavaalit

Uusi
maakuntavaltuusto Uusi

maakunta
1.1.2021

Asiakasseteli ja hebu 1.1.2022
Suunhoito 2023

Lakikäsittely
eduskunnassa

Valiokuntakäsittelyt
lakipaketeista

Toimeenpanoon valmistautuminenJärjestämissuunnitelman kirjoitustyö jatkuu

Pohjois-Savon liitto y: 08276161-7 Uusi Pohjois-Savon maakunta y?

9-10.1.19

Vastuuvalmistelijoiden kanssa
koetalousarvion tekeminen ja
neuvotteluihin valmistautuminen
(rahoituksen riittävyys vs.
maakunnan toiminta)

Järjestämissuunnitelma päivitetään

28.2.19

Toimeenpanovaiheen
tehtäväksiannon palautus.

HUOM! Toteutus ehdollinen
lakien hyväksymiselle.

Toimeenpanon suunnittelu
(työajan käyttö, lisärekryt)

28.3.19 ja 10.4.2019

Vastuuvalmistelijoiden
työkokous neuvotteluihin

valmistautumisesta &
neuvottelut 10.4.2019



Maakuntavaltuusto
Maakuntahallitus

Väliaikainen toimielin (VATEPOS), Jarmo Pirhonen
Ympäristöpoliittinen työ,

Jari Mutanen
Yhteistoimintaelin (YT), Janne Niemeläinen

Viestintä, Jaana Hiltunen

YTA (sote) Marko
Korhonen

Tuotanto:
Lomitus

Heli
Aamuvuori

Tuotanto:
Kasvupalvelut
Salla Rönkkö

Varautuminen ja riskienhallinta –alajaosto,
Jukka Koponen

ICMT2020

ICT ja Digi –

Miettinen

ICT ja Digi –
alajaosto,

Tarja
Miettinen

Hallinto-,henkilöstö ja talous –alajaosto,
Soile Lahti

Hallinto Soile Lahti
Talous Tarja Miettinen
Kiinteistöt ja investoinnit ?
Henkilöstö Janne Niemeläinen
Osallisuus ja demokratia Anne Sahrio
Asianhallinta Katja Laakko
Sopimukset Janne Niemeläinen

Tuotanto:
pelastustoimi

Valtteri Korhonen

Järjestäminen ja konsernirakenne –jaosto, Kari Virranta

Liikelaitos, markkinat, yhtiöt –alajaosto, Marko Korhonen

Järjestäjätehtävä:

Puustinen

Järjestäjätehtävä:
Asiakkuus ja
palvelut, sote Jari
Saarinen, Leila
Pekkanen, Merja
Miettinen
HYTE Pekka
Puustinen

Järjestäjätehtävä:
Asiakkuus ja

palvelut,
kasvupalvelut

Jan Blomberg

Järjestäjätehtäv
ä: Elinvoima ja
kansainvälisyys

Juha Kaipiainen
TKI Mervi
Vidgren

Järjestäjä:
Kokonais-

turvallisuus
Jukka Koponen

Tuotanto:
sote-tuotanto

Mikko Korhonen

Maakunnan yhtiöt &
Osakkuusyhtiöt

Talous ja henkilöstöhallinto,
Monetra Pohjois-Savo Oy

Maakunnan tarvitsemat
tukipalvelut
Lisäksi osakkuusyhtiöiden kautta
palveluja (esim ict, kiinteistöt..)

Hankintana ulkopuolisilta
palveluntuottajilta

Esimerkiksi:
Kasvupalveluita
Liikenne, infra ja alueiden käyttö
– kokonaisuuden palveluita
Ympäristöpuolen palveluita
Sote- tuotantoa
Muita yksittäisiä hankintoja
hallinnossa

YTA (maku)
Marko Korhonen
ja Kari Virranta

Tiedolla johtaminen,
Eija Peltonen

Tiedolla johtaminen,
Eija Peltonen

Kokonaisarkkitehtuuri,
Henri Huttunen

Kokonaisarkkitehtuuri,
Henri Huttunen

Tukipalvelut
Kari Kokkonen





• Tiimin kokoaminen tehtävien ympärille
• Toimintasuunnitelma ja aikataulu (huomioiden VMn

ja substanssiministeriöiden aikataulut)
• Tarvittavat resurssit ja esitys järjestäminen ja

konsernirakenne -jaostolle  (henkilöstön ja talouden
vastuuvalmistelijoilta lausunto)
– Oman työajan käyttö (%)
– Rekrytoinnit / ostopalvelun tarve

• Miten vastuualueen valmistelu organisoidaan
– ”projektisalkku”
– toimintasuunnitelma

Vastuuvalmistelijat ja tehtäväksianto 28.2.2019 mennessä
käydään yhdessä vastuuvalmistelija pj:n, jaoston/alajaoston pj.:n ja muutosjohtajan kanssa





Muutosvisio:
SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ
Pohjois-Savo tarjoaa laadukkaan ja turvallisen arjen kaikissa elämänvaiheissa

Pohjois-Savon muutosvisio ja -strategia valmistui maaliskuussa 2017 ja se ulottuu vuoteen 2023. Strategia haastaa pohjoissavolaisia luomaan yhdessä Pohjois-Savosta Suomen
halutuimman elämisen ympäristön. Muutosvisio ja -strategia tullaan yhteensovittamaan maakuntastrategian, maakunnan ympäristöpoliittisen ohjelman sekä KTK-ohjelman kanssa
valmistelun edetessä.

Strategiset tavoitteet

§ Kasvava ja aktiivinen väestö
§ Yhtenäinen, vuorovaikutteinen maakunta
§ Kansainvälistyvät yritykset, oppilaitokset ja kehittäminen
§ Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppanuus
§ Kilpailukyky ja luotettava saavutettavuus

Keinomme

§ Asiakkaan tarpeet palveluiden lähtökohtana
§ Digitaalisten ja älykkäiden ratkaisujen edelläkävijä
§ Kokonaisuudet huomioiva työnjako valtion, kuntien ja koko

maakuntayhteisön kanssa
§ Palvelut hankitaan markkinoilta aina kun on mahdollista ja

tarkoituksenmukaista
§ Rohkeat, nopeat ja tuloshakuiset kokeilut
§ Aktiivisuus kansainvälisissä toimintaympäristöissä
§ Ketterä päätöksenteko, hallinto ja toteutus



Osatavoitteista kokonaisuuteen Pohjois-Savon
maakuntauudistus

– 2017 siirtyvät organisaatiot ja niiden tehtävien
kuvaus, asiakaslähtöiset palvelupolut/prosessit

– 2018 järjestämissuunnitelma – järjestämisen ja
tuotannon eriyttäminen

– 2019 toimeenpanovaiheeseen valmistautuminen,
koetalousarviosta talousarvioon

• Työryhmätyöskentelystä
vastuuvalmistelija/tiimityöskentelyyn



Maakunnan muutosvisio (2025)

Kokonaisturvallisuuspalveluiden palvelulupaus

Pohjois-Savo tarjoaa laadukkaan ja
turvallisen arjen kaikissa elämänvaiheissa

Ennakoimme riskit ja turvaamme elämää
ympärivuorokautisesti kaikissa olosuhteissa
koko maakunnan alueella



Maakunnan riskimaisema – toimintaympäristön
määrittäminen

Ulkoiset riskit

Konsernin sisäiset
riskit

Asiakkaat

• Toimintaympäristön riskit
• Infrastruktuurin riskit
• Sopimuskumppanien riskit
• Kriittisen toimittajan riskit

• Strategiset riskit
• Taloudelliset riskit
• Operatiiviset riskit
• Vahinkoriskit

• Asiakaslähtöinen palvelu



Maakunnan kokonaisturvallisuus (2021)

”Pohjois-Savo
tarjoaa

laadukkaan  ja
turvallisen arjen

kaikissa
elämänvaiheissa.”

Alueellinen tilannekuvatoiminta
• Ennakoiva turvallisuustilanneseuranta

sekä häiriö- ja onnettomuustilanteen
aikainen tilannekuva

• Maakunnallinen, ylimaakunnallinen ja
poikkihallinnollinen yhteistyö

• Maakunnan ja yhteistoiminta-alueen
tilannekeskukset

Maakunnan varautuminen ja riskienhallinta
(järjestäjä)

• Maakunnan riskiarvio ja –analyysit
• Maakunnan valmiussuunnitelma
• Konsernihallinnon ja toimialojen

varautumisen yhteensovittaminen
• Konsernin riskienhallintaprosessit ja

toimintojen jatkuvuudenhallinta
• Kriittisten palveluiden sopimukset

Maakunnan turvallisuuspalvelut

• Pelastustoimi, ensihoito ja arjen
turvallisuuspalvelut (tuotanto)

• Viranomaistehtävät
• Turvallisuuskriittiset palvelut, tarkastus-

ja valvontatehtävät sekä päätökset
• Onnettomuuksien , tulipalojen ja

häiriöiden ennaltaehkäisy
• Varautuminen ja valmius

häiriötilanteisiin, onnettomuuksiin sekä
poikkeusoloihin

Alueellisen varautumisen
yhteensovittaminen (järjestäjä)

• Yhteistyö kuntien, muiden
viranomaisten, järjestöjen ja
elinkeinoelämän kanssa

• Pohjois-Savon valmiusfoorumi ja
-sihteeristö

• Ylimaakunnallinen yhteistyö
• Maakunnan valmius- ja häiriötilanne-

harjoitusten järjestäminen
• Valmiusparametrit

Organisaatioturvallisuus
• Turvallisuusjohtamisen järjestelmä
• Omatoiminen varautuminen
• Henkilöstön, toiminnan,

omaisuuden, ympäristön ja tiedon
turvaaminen



Pohjois-Savon valmiusfoorumi
Maakunnallisen varautumisen koordinaatio (2-4 krt/v)

Kuntien
edustus

I-S Poliisi Maakuntakonsernin
viranomaiset ja johto

Seurakuntien
edustaja

Varautumisen yhteensovittaminen
Työryhmät

- alueellinen riskiarviointi
- turvallisuus- ja valmiussuunnittelu
- turvallisuusympäristön arviointi
- harjoitusten suunnittelu ja toteutus
- yhteistoimintasuunnitelmat
- kriisiviestintä

Maakuntajohtaja
foorumin puheenjohtaja

Elinkeinoelä-
män edustus

P-S aluetoimisto
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Hätäkeskus

Yhteistyö kuntien ja paikallistason kanssa

Paikallinen varautuminen, yhteensovittaminen ja kuntien varautumisen tukeminen

Järjestöjen
edustaja

Liikennevirasto Huoltovarmuus-
kriittiset yritykset

Pohjois-Savon maakunnan varautuminen (luonnos)

Varautumisen sihteeristö (valmiustyöryhmä)
• Maakunnan ja eri toimijoiden varautumishenkilöstöä (mm. pelastustoimi, sote, ymp.th., yht. työtahot)
• Maakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen
• Maakuntakonsernin varautuminen (mm. onnettomuudet, häiriötilanne, epidemia ja poikkeusolot)
• Toimialakohtainen varautuminen





Uuden maakunnan valmistelu- ja käynnistysvaiheen riskit

• Valmistelu- ja käynnistysvaiheen riskejä Maakuntavalmistelussa on kartoitettu ISO 31000-
standardin avulla.

• Merkittävimpiä olivat mm.:
– Nykyisten toimitilojen häiriötön käytettävyys ja turvalliset olosuhteet
– Organisaatiorakenne, vastuut ja työnjako ovat vielä epäselviä usealla toimialalla, mm.

potilasturvallisuuden näkökulmasta
– Valmisteluresurssien vähyys
– Henkilövaihdokset/avainhenkilön poistuminen valmistelutyössä
– Tietojärjestelmien yms. toimivuus ja yhteensopivuus maakunnan käynnistysvaiheessa



Turvallisuus, riskienhallinta ja varautumisjärjestelyt
Tilannekuvan tiivistelmä 10.1.2019:

• Alueellinen riskiarvio valmistunut pelastuslaitoksen johdolla 11/2018, olennaisimmiksi riskeiksi nousivat:
– Laaja tai pitkäkestoinen vedenjakelun ja laadun häiriö
– Laajalle alueelle ulottuva talvimyrsky, johon liittyy pitkä pakkasjakso
– Ukkosmyrsky (rajuilma) – suuri yleisötilaisuus

• Edellä mainittuihin riskeihin on varauduttu eri viranomaisten, kuntien, yritysten yms. omissa
valmiussuunnitelmissa. Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua ja yhteensovittaa eri toimijoiden
suunnitelmia.

– Pohjois-Savon valmiustoimikunta toimii yhteisenä foorumina asioiden käsittelylle.
• Maakunnan varautumisen yhteensovittamisen rakenne on valmisteltu. Esitetään mallia, jonka runkona

toimivat valmiusfoorumi ja –sihteeristö sekä työryhmät. Malli muodostuu luontevasti nykyisen Pohjois-Savon
valmiustoimikunnan pohjalta.

• Kunnat, järjestöt ja elinkeinoelämä kytketään entistä tiiviimmin mukaan varautumistyöhön. Kuntien ja
järjestöjen kanssa on jo aloitettu valmistelutyö.

• Ylimaakunnallisen varautumisen yhteensovittamisen mallin valmistelu on käynnistetty.
• Konsernitason varautuminen, riskienhallinta ja organisaatioturvallisuus n. 10 htv sekä pelastustoimen

järjestäminen n. 10 htv. Yhteensä n. 20 htv (1,5 M€).



www.pohjoissavo2019.fi
www.alueuudistus.fi

Lisätietoja


