KESKI-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

LUONNOS 9.11.2016

ESIVALMISTELUN AIKATAULU
Poliittinen ohjausryhmä ja johtoryhmä
Päivämäärä

Päätös

5.9.2016

☒

Katselmointi
☐

Ryhmä

Nro

Tehtävä

Poliittinen ohjausryhmä

1

Päätös aloittaa esivalmistelu
 ohjausryhmän roolin, tavoitteiden ja aikataulun määrittely
 esivalmistelun organisoituminen ja resursointi

4.10.2016

☒

☐

Poliittinen ohjausryhmä

2

Päätös operatiivisesta johtamisesta ja valmistelusuunnitelmasta
 johtoryhmän nimeäminen
 valmistelusuunnitelman ja valmistelun aikataulun hyväksyminen
 maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmien tehtäväalueiden, puheenjohtajien ja
toimeksiannon määritteleminen
Päätös
 maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmien toimeksiannot
Katselmointi
 maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmien kokoonpanot
 valmistelusuunnitelma
 viestintä
Päätös
 kolmen edustajan nimeäminen Itä- ja Keski-Suomen maakuntien
yhteistyösopimuksen valmisteluryhmään
Katselmointi
 esivalmistelun organisoinnin päivittäminen
 sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaryhmien kokoonpanot ja toimeksiannot
 talous-, henkilöstö- ja ICT-asiantuntijaryhmien kokoonpanot ja toimeksiannot
 kaikkien asiantuntijaryhmien kustannukset ja rahoitus
 esivalmistelun aikataulu

25.10.2016

☒

☒

Johtoryhmä

1

14.11.2016

☒

☒

Johtoryhmä

2

16.11.2016

☒

☒

Poliittinen ohjausryhmä

3

Katselmointi
 sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaryhmien tehtäväalueiden,
puheenjohtajien ja toimeksiannon toteaminen
 yhteisten asiantuntijaryhmien tehtäväalueiden, puheenjohtajien ja toimeksiannon
määritteleminen

1

x.x.2016

☐

☒

Päätös

Katselmointi
☒

 kaikkien asiantuntijaryhmien kustannukset ja rahoitus
Päätös
 viestintäsuunnitelman hyväksyminen
Katselmointi
 nykytilanteen kuvaukset (asiakkaat, talous, henkilöstö, vaikuttavuus)
 valtakunnalliset palvelukeskukset
 tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja ennakoinnin asiantuntijaryhmä
 asiantuntijaryhmien asiakas- ja henkilöstöpalautteet
 asiantuntijaryhmistä nousseet yhteensovitustarpeet

Johtoryhmä

3

Ryhmä

Nro

Tehtävä

Johtoryhmä

4

2017
Päivämäärä
x.1.2017

☐

13.1.2017

Seminaari

Katselmointi
 asiantuntijaryhmien tilannekatsaus
Kuntaliiton seminaari, teemana sote- ja maakuntauudistus

26.1.2017

Kaikki asiantuntijaryhmät

Väliraporttien toimittaminen johtoryhmälle

1.2.2017

☐

☒

Johtoryhmä

5

vko 7

☒

☐

Poliittinen ohjausryhmä

4

vko 8-12

Kaikki asiantuntijaryhmät

Katselmointi
 asiantuntijaryhmien väliraportit ensimmäisine ehdotuksineen
 havainnot ja esitykset poliittiselle johtoryhmälle jatkotyöstämisestä
Päätös
 väliraporttien käsitteleminen ja evästykset jatkovalmistelulle
Toimeksiantojen viimeistely poliittisen ohjausryhmän evästysten pohjalta

vko 10

☐

☒

Johtoryhmä

6

Katselmointi

24.3.2017
vko 13

☐

☒

Kaikki asiantuntijaryhmät
Johtoryhmä

7

Loppuraporttien toimittaminen johtoryhmälle
Katselmointi
 asiantuntijaryhmien loppuraportit

9.4.2017
10.4.2017

Kuntavaalit
☒

☐

Johtoryhmä

8

Päätös

2

vko 17/2017

☒

☒

Poliittinen ohjausryhmä

5

Päätös




esityksistä poliittiselle ohjausryhmälle

4/2017

Keski-Suomen liitto

maakunnan muutosvisiosta
asiantuntijaryhmien loppuraporttien hyväksymisestä
alustavista ehdotuksista uuden maakunnan tehtävien järjestämisestä ja
palveluiden tuotantomalleista
 ehdotusten lähettämisestä lausunnoille (5 vkoa)
Katselmointi
 väliaikaishallinnon ja käynnistysvaiheen alustavat aikataulut ja toimenpiteet
 väliaikaishallinnon resursointi
Sopimusneuvottelujen käynnistäminen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta

5/2017

Sidosryhmät

Lausunnot 24.5.2017 mennessä

1.6.2017

☐

☒

Johtoryhmä

2.6.2017

☒

☐

Keski-Suomen liitto

Katselmointi
sidosryhmien palaute
alustavat esitykset poliittiselle ohjausryhmälle
Maakuntavaltuuston päätös väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta

Kaikki asiantuntijaryhmät

Saadun palautteen perusteella tarkennetut ehdotukset

9.6.2017

9

12.6.2017

☒

☐

Johtoryhmä

10

Päätös
johtoryhmän esityksistä poliittiselle ohjausryhmälle

28.6.2017

☒

☐

Poliittinen ohjausryhmä

6

Päätös
 alustavasta suunnitelmasta maakunnan tehtäväkokonaisuuksien ja
palvelutavoitteiden suhteen
 väliaikaishallinnon ja käynnistysvaiheen aikatauluista ja toimenpiteistä
 väliaikaishallinnon resursoinnista
 esivalmisteluvaiheen päättämisestä

30.6.2017

Esivalmistelu päättyy

3

