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Henkilöstöjärjestöjen edustajat hyvin mukana PohjoisSavon alueuudistuksen valmistelussa
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Itä-Suomen aluetoimisto
tiedotti keskiviikkona 7.12 pääluottamusmiesten tyytyväisyydestä PohjoisSavon maakunta- ja SOTEuudistuksen valmisteluun.
JHL:n pääluottamusmiesten mielestä ajankohta on hyvä toimintatapojen uudistamiseen
ja muutoksen johtamisessa on hyvä ote. Henkilöstön osallistuminen alueuudistuksen
suunnitteluun ja tekemiseen on tärkeää, mikä näkyy uudistustyön arjessa.
- Henkilöstöä kannustetaan mukaan suunnittelemaan uutta ja heille viestitään avoimesti
uudistuksen edistymisestä, muutosjohtaja Elsa Paronen kertoo. Alueuudistuksen
onnistunut toteutus on myös jokaisen prosessissa olevan tahtotilassa, teoissa ja
viestimisessä. ”Alatyöryhmät ovat tehneet ison työn kootessaan yhteen ensimmäisen
vaiheen selvitystä. Selvitysten pohjalta on hyvä jatkaa vuodelle 2017. Iso kiitos siis
kaikille työryhmille hyvästä yhteistyöstä”, Paronen jatkaa.
Henkilöstöviestinnästä käytiin vilkasta keskustelua myös Viestintä alatyöryhmän
kokouksessa. Sydän-Savon lomituspalvelujen lomituspalvelujohtaja Mirja Jestoi saapui
ryhmän vieraaksi ja kertoi lomituspalvelun hallinnon 14 henkilön tiimin palvelevan
Suomen suurinta lomitusaluetta. Asiakkaita on noin 1 200, vakituisia
lomituspalvelutyöntekijöitä 240 ja tilapäisiä yli 400. – Uteliaita ollaan uudistuksen
suhteen ja ajatuksia se herättää. Myös asiakkaat kyselevät lomituspalvelutyöntekijöiltä
maakuntauudistuksesta, Jestoi kertoi kokouksessa. Alueuudistuksen verkkosivuja
odotetaankin jo kovasti. Verkkosivujen ensimmäinen ulkoasuehdotus on nyt saatu sivut
tekevältä Koodiviidakko Oy:ltä. Pohjois-Savon liitossa sivuja nikkaroi tiedottaja Jari
Sihvonen tukenaan muu ryhmä. Seuraava kokous pidetään 22.12.

15.12 pidettävä Uudistutaan yhdessä seminaari on kerännyt jo vajaa 100
maakuntauudistuksen eteenpäin viejää.
Päivän ohjelma on toimitettu seminaariin ilmoittautuneille, alatyöryhmien puheenjohtajille
ja sihteereille sekä esivalmistelun valmisteluryhmälle. Pohjois-Savon ELY-keskuksen
ylijohtaja Kari Virranta ja Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Marko Korhonen
johdattavat osallistujat yhteiseen päivään, minkä jälkeen alatyöryhmät pääsevät
esittelemään selvitystöiden antia ja pohdintoja jatkotyöskentelystä. Seminaarin
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loppupuoli on varattu ryhmätyöskentelylle. Seminaarin juontaa Olli-Pekka Juoperi
Humap Oy:stä. Päivästä odotetaan antoisaa ja yhteistyötä tiivistävää. Seuraava
viikkotiedote 16.12 keskittyykin seminaarin jälkitunnelmiin ja antiin, jonka jälkeen
viikkotiedote jää joulutauolle.

Lisätietoja:
Maakuntauudistus:

Elsa Paronen, elsa.paronen@pohjois-savo.fi

Viestintä:

Anna Laukkanen, anna.k.laukkanen@ely-keskus.fi

Uudistutaan yhdessä- seminaari:

Anne Sahrio, anne.sahrio@pohjois-savo.fi
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