ESITYSLISTA

12.6.2017

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous
Aika: ke 14.6.2017, klo 10-12
Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Esityslista:
1. AVAUS, maakuntajohtaja Tapani Mattila

2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Ehdotus: Todetaan läsnäolijat.
Päätös:

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

4. ASIANTUNTIJARYHMIEN LOPPURAPORTIT
Sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmien toiset väliraporit olivat sidosryhmien kommentoitavana
toukokuun 2017 aikana. Ryhmät ovat viimeistelleet ehdotuksensa palvelulupauksista sekä palvelukokonaisuuksista ja niiden tuotantomalleista, ja luovuttaneet esivalmisteluvaiheen loppuraporttinsa 9.6.2017 mennessä. Poliittinen ohjausryhmä käsittelee loppuraportit viimeisessä kokouksessaan 28.6.2017 ja luovuttaa
esityksensä elokuussa 2017 aloittavan väliaikaishallinnon työn perustaksi.
Liite: Asiantuntijaryhmien loppuraportit
Ehdotus: Kuullaan kooste ja pääkohdat asiantuntijaryhmien ehdotuksista. Käydään keskustelu.
Päätös:
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5. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUIDEN VALMISTELUTILANNE
Maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (TAHE). Palvelukeskusta koskeneet linjaukset ovat täsmentyneet kevään aikana ja valmistelua jatketaan. Lähtökohtana on ollut, että TAHE-palvelukeskus hyödyntää olemassa olevia alueellisia rakenteita
tarkoituksenmukaisella ja maakuntien haluamalla tavalla. Johtoryhmä on pyytänyt kokouksessaan 6.4.2017
talous- ja tukipalvelut -ryhmältä tilanneselvitystä, joka kartoittaa Keski-Suomen ratkaisuvaihtoehtoja ja jatkovalmistelua maakunnan lisäksi erikokoisten kuntien näkökulmasta.
Ari Hirvensalo esittelee asiaa.
Ehdotus: Kuullaan esittely ja käydään keskustelu.
Päätös:

6. MAAKUNTAKONSERNIN ALUSTAVA LUONNOS
Esivalmisteluvaiheen työn pohjalta on hahmoteltavissa alustavaa kuvaa Keski-Suomen tulevasta maakuntakonsernista. Alustavaan hahmotelmaan muutoksia voi tulla niin eduskunnan linjausten myötä kuin maakunnan oman valmistelun edetessä. Uuden maakunnan toiminnan organisointiin vaikuttavia linjauksia lakiluonnoksissa on useita: palveluiden järjestäminen ja tuottaminen eriytetään, palvelutuotanto siirtyy liikelaitoksiin ja yhtiöihin, sosiaali- ja terveyspalveluissa saa olla yksi liikelaitos, osassa tukipalveluista tulee lakiin
perustuva velvoite käyttää valtakunnallisia palvelukeskuksia.
Maakuntakonserni näyttäytyy erilaiselta asiakkaiden, henkilöstön, maakuntavaltuutettujen, valtion, kuntien, järjestöjen tai jonkin muun sidosryhmän silmin katsottuna. Maakunnan koko, perinteet ja toimintaympäristö tuovat eroja siihen, miten eri maakunnat organisoivat tehtävänsä ja hallintonsa. Asiakkaiden, sidosryhmien ja valtion kannalta maakuntien olisi hyvä olla organisoinniltaan mahdollisimman samankaltaiset.
Esivalmisteluvaiheessa hahmottelu on painottunut sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteisiin. Maakuntapalveluissa selvitys on aloitettu keväällä ja sitä jatketaan väliaikaishallinnossa. Erityisosaamista vaativissa,
kapeita asiakassegmenttejä palvelevissa tehtävissä yhteistyö naapurimaakuntien kanssa jatkuu.
Keski-Suomen maakuntakonsernin lopullisen muodon päättää maakuntavaltuusto keväällä 2018.
Liite: Esivalmisteluvaiheen esitys palveluiden organisoitumisesta
Ehdotus: Käydään evästyskeskustelu maakuntakonsernin luonnoksesta väliaikaishallinnon jatkotyön pohjaksi.
Päätös:
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7. VÄLIAIKAISHALLINNON RESURSOINTI
Valtion talousarviossa on tälle vuodelle varattu 9 milj. euroa ja lisätalousarviossa 12 milj. euroa uusien maakuntien käynnistämiseen ja väliaikaishallintoon. Lisäksi on varattu erillistä rahoitusta ICT-kuluihin. Lisätalousarvion yhteydessä VM ilmoitti, että avustusten maksu käynnistetään 1.7. alkaen ensiksi maakuntien
liitoille ja voimaanpanolain tultua voimaan uudelle maakunnalle.
Keski-Suomen osuus

Rahoitus
Valtion avustus, päätös 3.5.2017

Euroa
536 457 €

Valtion lisätalousarvio, arvio
Valtion avustus, päätös 3.5.2017
Valtion avustus, päätös
29.5.2017
YHTEENSÄ, noin

550 000 €
118 538 €
174 768 €

Suunniteltu kohdennus
Väliaikaishallinnon kuntien jäsenten, varajäsenten ja
projektitoimiston henkilöiden palkkakustannukset
työajan kohdentamisen perusteella, valikoidut
ostopalvelut sekä toimielimen työskentelyn puitteet
Sama kuin yllä
ICT valmistelun tuki
ICT:n kokonaistilanteen kuvaus

1 400 000 €

Alkuvuoden arvion mukaan Keski-Suomen väliaikaishallinnon kulut olisivat noin 1,1 milj. euroa ja ICT-valmistelun menot noin 0,5 milj. euroa. Jos valtion lisätalousarviosta saadaan kolmas avustuserä ICT-valmisteluun, saadaan suunnitellut menot katettua valtion avustuksella.
Maakuntahallitus käsittelee väliaikaishallinnon kokoonpanoa 16.6.2017. Samassa yhteydessä on tarkoitus
valtuuttaa maakuntajohtaja laatimaan sopimus kuntien ja yhteistoiminta-alueiden työpanoksen korvaamisesta 1.8. alkaen. Sopimus laaditaan kesäkuun aikana.
Lisäksi Keski-Suomen liitto on hakenut kaikkien muutosorganisaatioiden puolesta Kevan työelämän kehittämisrahaa sote- ja maakuntauudistuksen esimiesten valmennukseen ja tukeen. Haku on kaksivaiheinen ja
Keski-Suomen hakemus on valittu jatkoon. Kevan tuki on 50 % kustannuksista, enintään 50 000 euroa. Päätös mahdollisesta tuesta saadaan lokakuun alussa.
Ehdotus: Merkitään rahoitustilanne ja suunnitellut toimenpiteet tiedoksi.
Päätös:
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8. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ: KESÄKUU 2017
•
•
•
•
•
•
•

Median taustatilaisuus 14.6. klo 13-15, aiheina kasvu- ja työllisyyspalvelut ja väliaikaishallinto
Asiantuntijaryhmien vetäjien päätöstapaaminen 15.6. klo 16, Survo-Korpela
Esivalmistelun päättävä sote-seminaari 16.6. kello 8.30–16, Laajavuori
Maakuntahallituksen kokous 16.6. (asettaa väliaikaishallinnon)
Viestintätyöryhmän ja kuntien viestintävastaavien yhteinen kokous 21.6.
Edustajainkokous 27.6. (valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet)
Poliittisen ohjausryhmän viimeinen kokous 28.6.

Lisätietoja: http://www.ks2019.fi/calendar/
Ehdotus: Todetaan kesäkuun 2017 aikataulu.
Päätös:

9.

MUUT ASIAT

10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esityslistan liitteet:
http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/esivalmistelun-loppuraportit

Tervetuloa,
Tapani Mattila
Johtoryhmän puheenjohtaja
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JAKELU:
Johtoryhmän jäsenet:
Tapani Mattila, pj, Keski-Suomen liitto
Pasi Patrikainen, Keski-Suomen Ely-keskus
Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto
Heljä Siitari, henkilöstön edustaja, Juko
Kaija Haapsalo, henkilöstön edustaja, Tehy
Tuula Liehu, sote-asiantuntija, Jämsän kaupunki
Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki
Ilkka Salminen, Jämsän kaupunki
Ari Kinnunen, Pihtiputaan kunta
Jaakko Kiiskilä, Laukaan kunta
Läsnäolo- ja puheoikeudella:
Asko Rytkönen, KSSHP
Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto
Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto
Kirsi Mukkala, siht., Keski-Suomen liitto

Tiedoksi:
Poliittisen ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet
Asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Kuntien kirjaamot
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