KOKOUSMUISTIO

30.1.2017

ALUEKEHITTÄMINEN JA STRATEGINEN SUUNNITTELU -VALMISTELURYHMÄN
4. KOKOUS
Aika: 18.1.2017 klo 9 – 11 (kahvitarjoilu alkaen klo 8.30)
Paikka: Cygnaeustalo kokoustila Päijänne, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Osallistujat:
- x Hannu Korhonen, pj. Keski-Suomen liitto
- x Eija Heinonen, vpj. Keski-Suomen ELY-keskus
- x Pirjo Peräaho, projektipäällikkö, Keski-Suomen liitto
- x Hanna-Leena Pesonen, Jyväskylän yliopisto, Suomen Kulttuurirahasto
- x Merja Salminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
- x Arja Leena Peiponen, Leader VIISARI
- x Anna-Liisa Juurinen, Jämsek Oy
- x Kirsi Mukkala, Keski-Suomen liitto
- x Taina Lommi, Keski-Suomen ELY-keskus
- x Kari Komi, Keski-Suomen ELY-keskus
- x Lea Goyal, Keski-Suomen ELY-keskus
- x Sakari Möttönen, Keski-Suomen Järjestöareena
- x Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta ry
- x Kari Kivisaari, Keski-Suomen Yrittäjät ry
- x Harri Nissinen, Joutsan kunta
Poissa:
- Hannu Ikonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
- Marja-Riitta Vest Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
- Raija Partanen Keski-Suomen liitto
- Hilkka Laine Keski-Suomen liitto
- Anna-Kaisa Räsänen, Keski-Suomen TE-toimisto
- Ismo Kukkonen, Keski-Suomen Kauppakamari
- Antti Ikonen, Hankasalmen kunta
- Sari Åkerlund, Ääneseudun Kehitys Oy
Kokousasiat:
1.
2.

3.

Tervetuloa
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja totesi esityslistan sekä ennakkomateriaalit
Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen työryhmätöiden yhteenveto. Samassa yhteydessä tiedusteltiin
mahdollista visiota "luukusta" ja muistutettiin valmistelijoita kunnan ja maakunnan palvelujen nivelkohdan järjestämisestä.
Valmisteluryhmän raportoinnin valmistelu
Eija johdatteli keskusteluun muistuttelemalla mieliin, miten tällä hetkellä määritellään aluekehittäminen nykyisissä organisaatiossa. Hän esitteli myös Markku Sotaraudan ja Hannu Katajamäen tekemiä havaintoja aikaisemmista organisaatiouudistuksista. Lopuksi katsottiin edellisen kerran ryhmätyöaineistoa ja kahta liitteenä olevaa Hannun laatimaa kuvaa nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Keskustelussa nostettiin esiin:
- tiedonkulun ja järjestelmien rakentaminen - miten tieto liikkuu kunnille ja yrityksille => kirjataan huomio raporttiin
- nyt meneillään oleva maakuntaohjelman päivittäminen on uudistuksen kanssa samaa prosessia, niitä ei voi erottaa toisistaan
- järjestöjen kautta on mahdollista järjestää kansalaiskuulemisia

-

aluestrategian on oltava hengittävä, asiat voivat muuttua nopeasti -> strategia ei saa olla
jäykkä => globaalit muutokset vaikuttavat yllättävällä tavalla ja varoittamatta
kyseltiin asiakkaiden määrää ja ketä ovat asiakkaat
miten piilotetaan monimutkainen organisaatio ja annetaan asiantunteva palvelu helposti
miten paikallisten toimijoiden kilpailukykyisyys säilytetään
voimavarojen ja toimintakulttuurin vapauttaminen ja yhdistäminen
> onko mitään opittu
tulevaisuuden osaamisten hankkiminen -> kykyjä siihen on
tulevaisuustyö päätöksenteon yhteyteen, tulevaisuusryhmän rooli ja mahdollisuudet
se, miten asiat "pannaan jalalle" on jätettävä maakuntaan
tunnustettava, mitä osaamista on maakunnassa
miten strategia tehdään, on tärkeämpää, kuin mitä siihen laitetaan
tiedostettava, mihin saakka tämän ryhmän toiminta ulottuu
TAHTO: tehdään tulevaisuuskuva yhdessä
asiakasraati ja asiakaskuuleminen -> Nuorten Keski-Suomi Oy, eläkeläisjärjestöt, Vari ry,

Ehdotukset kärjiksi poliittiselle johtoryhmälle:





4.

5.

Osallisuus
Ennakoinnin rooli osana aluekehittämistä
Maakunnan toimijoiden yhteinen työ / yhteistyö
kansalaisten Keski-Suomi, kansalaislähtöinen toiminta toteutuu: kunnat, järjestöt, verkostot = itseohjautuvuus ja uudistukset
 oikea tarve ja oikea palvelu = järjestelmä
 verkostovaikuttaminen, verkostojohtaminen =>osaaminen, tahtotila
 mahdollistavuus pitää säilyttää
 päätöksentekoa pitää peilata tulevaisuuteen
 ketkä ovat asiakkaita - ei saa tukeutua vanhaan
 palveluohjaus => front office => sopimus kuntien kanssa, ei erillisiä liikkuja
 tulevaisuusajattelu osana päätöksentekoa
 miten maakunta organisoituu
 miten se järjestyy ulospäin, ketä se palvelee, ketkä riippuvaisia
 maakunnan kehittäjät ovat maakunnallisia toimijoita
Seuraava askel: kehittämistoimien sisältö => kehittämisnäkymä
Organisoituminen on otettava rinnalle jatkossa
Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Puheenjohtaja kertoi jäävänsä nyt viettämään lomaa ja sen jälkeen eläkkeelle. Pekka Hokkanen tulee mukaan 27.2.2017 alkaen. Sovittiin alustavasti, että seuraava kokous pidetään 8.3.2017 klo
13:00. Puheenjohtaja kiitti työryhmää hyvästä yhteistyöstä.
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Muistion kokosi
Eija

