Henkilötyövuodet
arvio 2015-2016 tietoihin perustuen
Keski-Suomen ELYkeskus ja TE-toimisto
227
28 %

AVI
6
1%

Keuruun, Laukaan, Pihtiputaan ja
Saarijärven YTA-maaseutuhallinto
22
3%
Keuruun
lomituspalvelut 131
16 %

Jyväskylän, Keuruun, Laukaan ja
Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristöterveydenhuolto
71
9%
Keski-Suomen liitto
30
4%

Keski-Suomen
pelastuslaitos
311
39 %
17.1.2017

Havaintoja nykytilan kuvauksista
• Organisaatiot ja niiden eri vastuualueet palvelevat monia samoja
asiakasryhmiä. Palveluita ja tehtäviä on mahdollista koota selvästi nykyistä
eheämmiksi kokonaisuuksiksi
• Sekä suuria kokonaisuuksia että pieniä tehtäviä. Huomioitavia
yksityiskohtia on runsaasti.
• Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen on pääosassa
tehtäväkokonaisuuksista vähäistä tai alkuvaiheessa. Liikenteen
vastuualueella eriyttäminen on toteutettu.
• Vaikuttavuuden arviointi perustuu useissa kuvauksissa esim.
lainsäädännön määrittelemiin tavoitteisiin tai valvontatehtäviin.
• Yhteisiä näkökulmia ovat mm. verkostoyhteistyö, tehtävien kokoaminen
maakuntien yhteistyönä, asiakasohjauksen tarve, palveluiden saavutettavuus harvaan asutuilla alueilla, alueellisen tuntemuksen merkitys.
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Työ jatkuu
• Nykytilan tietojen kokoamista ja jäsentelemistä muutamissa ryhmissä
jatkettava
• Jatkettava keskustelua eri palveluiden vaikuttavuudesta asiakas- ja
maakuntatasolla.
Väliraportti 26.1.2017
• Karkean tason hahmotelmat palvelukokonaisuuksista
– Palvelukokonaisuuksien hahmottelussa tarkastellaan uudistuksen vaikutuksia
asiakkaiden, talouden, vaikuttavuuden ja henkilöstön näkökulmista
– Arvio uudistukseen liittyvistä erityispiirteistä Keski-Suomessa
– Arvio palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriyttämisen vaikutuksista
– Esitysmuotona powerpoint
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Valmistelun vaiheet
9/2016 – 1.7.2017
Esivalmistelu
10 kk

1.7.2017 – 28.2.2018

1.3. – 31.12.2018

Väliaikainen
hallinto
8 kk

Käynnistäminen
10 kk

Alustava suunnitelma maakunnan
palvelukokonaisuuksista,
palvelutavoitteista ja palveluiden
tuotantomalleista

Tarkempi suunnitelma KeskiSuomen uuden maakunnan
käynnistämisestä ja toiminnasta

Ensimmäiset päätökset käynnistämisestä,
palvelukokonaisuuksista sekä
palveluiden järjestämisestä ja
tuottamisesta 1.1.2019 alkaen

• valmistelun organisoiminen
• valmistelusuunnitelman laatiminen
• palvelukokonaisuuksien suunnittelu
asiakkaiden, henkilöstön, talouden ja
vaikuttavuuden näkökulmista
• asiakkaiden, henkilöstön ja
sidosryhmien palautteiden
kokoaminen
• väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettaminen

• maakunnan perustaminen 1.7.2017
• väliaikaisen valmistelutoimielimen
suunnittelutehtävinä:
• muutosjohtaminen ja strategiatyö
• henkilöstösiirrot ja yhteistoiminta
• talouden ohjaus
• omaisuus- ja tilajärjestelyt
• palveluiden tuotantomallit ja
organisointivaihtoehdot
• tietojärjestelmät
• sopimukset ja säännöt
• vuoden 2018 talousarvio
• maakuntavaalien valmistelu
• maakuntavaalit 1/2018

•
•
•
•
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•
•
•
•

uusi maakuntavaltuusto aloittaa 3/2018
hallituksen ja tarkastuslautakunnan valinta
johdon valinta
selvitys maakunnalle siirtyvistä varoista ja
veloista
järjestämisstrategian ja palvelulupauksen
valmistelu
palvelustrategian valmistelu
päätökset palvelutuotannosta ja
organisaatioista
vuoden 2019 talousarvio
aloittava tase

