Muistio 15.12.2016

ALUEKEHITTÄMINEN JA STRATEGINEN SUUNNITTELU -VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS
Aika: 13.12.2016 klo 9.00 – 11.30
Paikka: Cygnaeustalo kokoustila Päijänne, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä,
Läsnä:
X Hannu Korhonen, pj. Keski-Suomen liitto
X Eija Heinonen, vpj. Keski-Suomen ELY-keskus
X Pirjo Peräaho, projektipäällikkö, Keski-Suomen liitto (poistui klo 9.50)
X Hanna-Leena Pesonen, Jyväskylän yliopisto, Suomen Kulttuurirahasto (saapui klo 9.55)
- Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
X Merja Salminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
- Marja-Riitta Vest, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
X Arja Leena Peiponen, Leader VIISARI
X Anna-Liisa Juurinen, Jämsek Oy
X Raija Partanen, Keski-Suomen liitto
X Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto (saapui klo 9.30)
X Kirsi Mukkala, Keski-Suomen liitto
X Taina Lommi, Keski-Suomen ELY-keskus
X Anna-Kaisa Räsänen, Keski-Suomen TE-toimisto
X Lea Goyal, Keski-Suomen ELY-keskus
X Marja-Leena Hannula, Keski-Suomen TE-toimisto
X Sakari Möttönen, Keski-Suomen Järjestöareena
X Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta ry
- Olli-Pekka Juoperi, Humap Oy
X Kari Kivisaari, Keski-Suomen Yrittäjät ry
X Antti Ikonen, Hankasalmen kunta
X Harri Nissinen, Joutsan kunta
X Sari Åkerlund, Ääneseudun Kehitys Oy
MUISTIO
1.

Tervetuloa
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. Tehtiin esittäytymiskierros.

2.

Katsaus maakuntauudistuksen kokonaistilanteeseen Keski-Suomessa
Maakuntauudistuksen projektipäällikkö Pirjo Peräaho esitteli uudistuksen aikataulutusta, tavoitteita
ja viestintää (Peräahon esitys, liite 1).
Keskustelussa esille nousseita näkökulmia:
o tulossa suuri muutos maakunnan ja kuntien keskinäisessä suhteessa
o valtakunnallisia linjauksia valinnanvapauteen liittyen ei vielä ole; koskee erityisesti sotea mutta
myös maakuntauudistusta
o ympäristoasiat: laaja-alainen kokonaisuus, joka koskee niin kuntia kuin maakuntaakin
o kaavoitusasioista päättäminen ja lupa-asiat: ovat vielä poliittisen keskustelun alla

3.

Edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen muistion ja totesi, että tavoitteena on työskentelyn
vaiheittainen eteneminen siten, että kokouksessa käsitellyt asiat muodostavat pohjan seuraavan
kokouksen työskentelylle.
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4.

Nykytilanteen kuvauksen täsmennystä
Puheenjohtaja esitteli Kuntaliiton laatiman selvityksen maakunnan ja kuntien tehtäväjaosta (liite 2).

5.

Alustavia oivalluksia muutos- ja uudistustarpeista
Johdattelu pienryhmätyöskentelyyn edellisessä kokouksessa havaitun pohjalta:
o ”Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu” on maakunnan ominaispiirteiden tuntemista,
tavoitteiden asettamista, kumppanuuksien kokoamista, keinojen valintaa, voimavarojen suuntaamista ja kehittämistyön johtamista maakuntavirastossa (johdon asettama tehtävä, joka
edellyttää maakuntavaltuuston päätöksiä)
o Tavoite: Yhden luukun periaate
o Valmistelussa valmisteluryhmien yhdyspinnat ovat suuri mahdollisuus
o Aluekehittämisen proaktiivisuudesta on pidettävä kiinni (neuvottelumenettely, MAKO)
o Palveluiden suunnittelussa on ymmärrettävä myös ”ilkeät” yhteiskunnalliset ongelmat (työttömyys, asunnottomuus, huoltosuhde, yksinäisyys)
o Työryhmän asiakkaita ovat henkilöt eivät organisaatiot
o Strategiat yhteiseen sykliin
Edellisen pohjalta em. asiat käsiteltiin pienryhmätyöskentelynä kolmen kysymyksen kiteytyksenä:
o Mitä muita oivalluksia on syntynyt?
o Mitä on otettava huomioon asiakas- ja henkilöstötiedon keräämisessä?
o Vaikuttavan toiminnan kulmakivet?
Pienryhmätyöskentelyn tulokset oheisessa liitteessä (liite 3).
Keskustelussa esille nousseita asioita:
o mikä on palvelun yksi luukku ja missä se sijaitsee?
o termi ”asiakas” viittaa liikaa yksilöön; olisiko parempi puhua maakunnan kansalaisista tai kuntalaisista (vrt. lopullinen edunsaaja)
o maakuntauudistuksen tärkeitä näkökulmia tulevaisuuden tekeminen, vuorovaikutus, sparraus
o viheliäisten ongelmien tunnistaminen, kytkös päätöksentekoon
o kokonaisvaltainen ajattelu, ”pienimmällä rahalla suurin hyöty”
o muutosviestintään mukaan huumori!

6.

Tiedoksi: 15.12. valmisteluryhmien puheenjohtajien yhteinen kokous

7.

Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään ke 18.1.2017 klo 9-11.

8.

Muut asiat
Ei muita asioita.

9.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Muistion vakuudeksi
Raija Partanen

