Muistio

24.11.2016

ALUEKEHITTÄMINEN JA STRATEGINEN SUUNNITTELU -VALMISTELURYHMÄN 2. KOKOUS
Aika: 24.11.2016 klo 8.00 – 11.00
Paikka: Cygnaeustalo kokoustila Suontee, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä,
Läsnä:
X Hannu Korhonen, pj. Keski-Suomen liitto
- Eija Heinonen, vpj. Keski-Suomen ELY-keskus
- Pirjo Peräaho, projektipäällikkö, Keski-Suomen liitto
X Hanna-Leena Pesonen, Jyväskylän yliopisto, Suomen Kulttuurirahasto (poistui klo 8.55)
X 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
- Raija Partanen, Keski-Suomen liitto
- Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto
X Kirsi Mukkala, Keski-Suomen liitto
- 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 (Mauri Marjaniemen varajäsen)
X Sakari Möttönen, Keski-Suomen Järjestöareena
X Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta ry
X Olli-Pekka Juoperi, Humap Oy (etäyhteydellä asiakohtaan 3.)
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 8.05. Tehtiin esittäytymiskierros.

2.

Tehtäväalueen tarkastelu, valmistelun suhde muiden valmisteluryhmien töihin ja tulevat askelmerkit
Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmät jakautuvat sote-puolen ryhmiin,
maakuntauudistuksen ryhmiin sekä yhteisiin ryhmiin. Maakuntauudistuksen työryhmiä on viisi: Aluekehitys ja strateginen suunnittelu; Kasvupalvelut; Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne; Maaseutu sekä Turvallisuus ja varautuminen.
Aluekehitys ja strateginen suunnittelu -työryhmän tehtäväalueet:
- Aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen

- Koulutustarpeiden ennakointi
- Liikunnan edistäminen
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- Maakunnallisen identiteetin, elinvoiman ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen
- Kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen

Osa tehtävistä kytkeytyy läheisesti muiden työryhmien tehtäviin, mm. kasvupalveluihin, joten muiden ryhmien kanssa tullaan tekemään yhteistyötä myöhemmässä vaiheessa.
Kaikkien asiantuntijatyöryhmien toimeksianto:
-

Yhteen sovittaa laissa määrätyt tehtävät uudeksi palvelukokonaisuudeksi asiantuntijatyöryhmän tehtäväalueelta
Määritellä palveluprosessit asiakaslähtöisesti
Huomioida järjestämis- ja tuottamisvastuun eriyttäminen
Tehdä työsuunnitelma, joka sisältää raportointivaiheet ja aikataulun (pohjana yhteinen kokonaisvalmistelun etenemisen aikataulu, johon ryhmä sovittaa oman aikataulunsa)
Organisaatiorakenteen / johtamisjärjestelmän pohtimista ei tehdä tässä vaiheessa esivalmistelua.
Asiantuntijatyöryhmien / palvelukokonaisuuksien rajapintoja tarkastellaan valmistelun edetessä

3.

Muutostuen mahdollisuudet
Olli-Pekka Juoperi Humap Oy:stä kertoi asiakas- ja henkilöstönäkökulman huomioimisesta valmistelussa:
- Asiakkaan näkökulmasta uudistus mahdollistaa yhdentyvien palvelukokonaisuuksien muodostumisen.
- Maakuntavirasto tulee olemaan neutraali toimija, jolla on luonteva eri tahojen kokoonkutsujan ja näkemysten kokoajan rooli  Yhtenä tavoitteena voisi olla esim. eri toimijoiden sitoutuminen yhteiseen strategiseen sykliin
- Ensivaiheessa työryhmät tekevät nykytilan kuvauksen, jonka yhteydessä syntyy oivalluksia
muutos- ja uudistustarpeista. ’Kovimpia’ oivalluksia testataan sähköisen alustan kautta henkilöstöllä, asiakkailla ja sidosryhmillä. Olennaista on, että uskalletaan asettaa keskeneräisiä
pohdintoja kommentoitavaksi.
- Työryhmien puheenjohtajien yhteinen tapaaminen on suunnitteilla 15.12., jolloin keskustellaan eri työryhmien näkemyksistä
Keskustelussa korostettiin kansalaisten osallistamista, paikallisten voimavarojen hyödyntämistä sekä
näkemistä myös palvelutuotannon ulkopuolelle.

4.

Asiakkuuksien määrittely ja tarkentaminen
Tehtiin pienryhmätyöskentelynä. Työryhmien yhteenvedot ovat muistion liitteenä.
Keskustelussa korostettiin asiakasyhdyspinnan tärkeyttä. Asiakastuntemus ja vuoropuhelun kanavat
ovat olennaisia sekä järjestäjälle että tuottajalle.

5.

Viestintäsuunnitelma
- Maakuntauudistuksen www-sivut www.keskisuomi.fi/maakuntauudistus ja sote-uudistuksen sivut http://www.jyvaskyla.fi/soteuudistus
- Vuodenvaihteessa tulossa uudet yhteiset sivut: www.ks2019.fi
- Viestintäohjeistus työryhmille ja muuta viestinnän materiaalia: http://www.keskisuomi.fi/maakuntauudistus/asiantuntijatyoryhmat/viestinta
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-

6.

7.

Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu -ryhmän viestintävastaava on Raija Partanen
Keski-Suomen liitosta

Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään ti 13.12.2016 klo 9-12. Paikkana Keski-Suomen Ely-keskuksen Päijänne kokoustila.
Muut asiat
Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.
Muistion vakuudeksi
Kirsi Mukkala

