Maakuntaan valmistaudutaan kunnissakin
Maakuntien toiminnan aloittaminen tuo kunnille monenlaista muutosta. Haapajärvellä asiasta on
käyty alustavia keskusteluja mm. valtuuston iltakoulussa ja viranhaltijoiden kesken. Aikanaan
valtuusto tulee tekemään linjauksia mm. alla oleviin asioihin.
Kiinteistöt ja niiden tuleva käyttö ovat yksi suurimmista asioista. Tällä hetkellä kaupunki on
vuokrannut peruspalvelukuntayhtymälle mm. terveyskeskuksen ja työkeskuksen isot rakennukset.
Jatkossa maakunta vuokraa ne samaan toimintaan ja kaupungin näkökulmasta tietenkin toivottavasti
mahdollisimman pitkäksi aikaa. Karjalahden vanhusten palvelukeskus olisi ollut iso rakennus,
jonka kaupunki olisi vuokrannut maakunnalle, mutta viime vuotisten päätösten mukaisesti rakennus
myytiin yksityiselle palvelujen tuottajalle. Vanhusten palvelukeskuksen järjestely pienensi
huomattavasti kaupungin tulevaisuuden kiinteistöriskiä.
Haapajärvellä sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi vuoden 2010 alussa peruspalvelukuntayhtymä
Selänteelle, joten kaupungin näkökulmasta sotetoiminnan siirtyminen ei aiheuta kaupungille kovin
suuria toimenpiteitä. Selänne luonnollisesti valmistautuu ammattiorganisaationa isoon muutokseen
ja toiminnan siirtymiseen maakunnalle.
Selänteen palvelut siirtyvät siis pääosin maakunnalle, mutta kuntien hoidettavaksi jäävät jatkossa
rakennustarkastuksen ja ympäristösuojelun tehtävät. Kuntien välisestä yhteistyöstä em. tehtävien
hoidossa on keskusteltu kuntien kesken, mutta linjaukset ovat vielä tekemättä.
Kaupunki on tuottanut ruokapalveluja koulujen ja päiväkotien lisäksi myös terveyskeskukselle ja
muille sotetoimijoille. Jatkossa kaupungin on linjattava, että haluaako se tuottaa palveluja myös
maakunnalle, mikä edellyttäisi ruokapalvelujen yhtiöittämistä. Jos kaupunki tuottaa jatkossa
ruokapalveluja vain kouluille ja päiväkodeille, niin se ei vaadi mitään sen ihmeempiä järjestelyjä.
Selänne on tuottanut kaupungille myös talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Näitä palveluja
ovat olleet mm. kirjanpito, osto- ja myyntireskontrat sekä palkanlaskenta. Selänne on tuottanut em.
palveluja siis sekä itselleen että jäsenkunnille. Maakunnan aloittaessa kuntayhtymää palvelleet
työntekijät siirtyvät maakunnalle ja kuntien tehtäviä hoitaneet työntekijät siirtyvät kuntiin tai sitten
ulkopuolisille palvelujen tuottajille. Haapajärven niin kuin muidenkin Selänteen jäsenkuntien on
päätettävä, että miten jatkossa hoitavat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut: itse vai
ostopalveluna.
Myös jäljelle jäävän kunnan talous on tulevaisuudessa hyvin toisen näköinen, kun valtava
sotetoiminto siirtyy kuntien vastuulta maakunnalle. Muutos näkyy menojen lisäksi myös tuloissa:
verotulot ja valtionosuudet karkeasti ottaen puolittuvat. Elinvoima- ja kehitystehtävät tulevat
olemaan tulevaisuuden kunnassa merkittävässä roolissa koulutuksen sekä teknisten palvelujen
ohella. Elinvoimatehtävään kaupunki on valmistautunut lisäämällä oman kehitysyhtiön henkilöstöja muita resursseja.

