MUISTIO
ALUEKEHITTÄMINEN JA STRATEGINEN SUUNNITTELU -VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS
Aika: 4.11.2016 klo 14.30 – 16.00
Paikka: Cygnaeustalo, Päijänne-kokoushuone
Läsnä:
x
x

Hannu Korhonen, pj. Keski-Suomen liitto
Eija Heinonen, vpj. Keski-Suomen ELY-keskus
Hanna-Leena Pesonen, Jyväskylän yliopisto, Suomen Kulttuurirahasto
Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Anu Tokila, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Marja-Riitta Vest, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Arja Leena Peiponen, Leader VIISARI
Anna-Liisa Juurinen, Jämsek Oy
Raija Partanen, Keski-Suomen liitto
Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto
Kirsi Mukkala, Keski-Suomen liitto
Taina Lommi, Keski-Suomen ELY-keskus
Anna-Kaisa Räsänen, Keski-Suomen TE-toimisto
Lea Goyal, Keski-Suomen ELY-keskus
Mauri Marjaniemi, Keski-Suomen ELY-keskus
Olli-Pekka Juoperi, Humap Oy
Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto, valmistelun koordinaattori
Kari Kivisaari, Keski-Suomen Yrittäjät ry
Sakari Möttönen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Kuntaedustus (johtoryhmä valitsee 3 edustajaa)

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Käsitellyt asiat
1.

Tervetuloa ja työryhmän esittäytyminen
Puheenjohtajat toivottivat valmisteluryhmän jäsenet tervetulleiksi työryhmään, jonka tehtävä ulottuu ensi kesään. Todettiin, että valmisteluryhmän lyhyestä kokoon kutsumisesta
johtuen kaikilla ei ollut mahdollisuutta osallistua kokoukseen. Esittäydyttiin.

2.

Työryhmän työn aihealueet
Todettiin työryhmän tehtävänä olevan maakuntalakiluonnoksen 6 §:ssä esitetyistä tehtävistä
valmistella:
-

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

Todettiin tämän työryhmän tehtävien jakaantuvan useammalle valmisteluryhmälle. Esimerkiksi koulutustarpeiden ennakointia, kulttuurin edistämistä sekä maakunnalliseen identiteettiin liittyviä asioita käsitellään muissakin työryhmässä. Työryhmien valmistelun keskinäiselle
koordinaatiolle on tässä haaste.
Liitteenä PP-esitys Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen
4.11.2016.
3.

Työryhmän tehtävä
Todettiin Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmän linjaukset valmistelulle:
- Yhteen sovittaa laissa määrätyt tehtävät uudeksi palvelukokonaisuudeksi asiantuntijatyöryhmän tehtäväalueelta
- Määritellä palveluprosessit asiakaslähtöisesti; Asiakasnäkökulman huomioimisessa
hyödynnetään mm. asiakasraateja
- Huomioida järjestämis- ja tuottamisvastuun eriyttäminen
- Tehdä työsuunnitelma, joka sisältää raportointivaiheet ja aikataulun (pohjana yhteinen kokonaisvalmistelun etenemisen aikataulu, johon ryhmä sovittaa oman aikataulunsa)
Keskusteltiin asiakasnäkökulmasta. Pidettiin välttämättömänä, että asiakkaiden kuulemisen
lisäksi myös henkilöstön osaaminen tulee hyödynnetyksi uudistusta tehtäessä. Toivottiin valmistelun käynnistymistä asiakkuuksien ja asiakasprosessien tunnistamisella.

4.

Muutostuki alueelliselle valmistelulle
Olli-Pekka Juoperi esitteli Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa käynnistyneen maakuntien liittojen ja ELY-keskusten yhteisen pilottiprojektin ”Aluekehittämisen koordinoituminen maakuntavirastoissa”. Projektissa haetaan yhdessä KEHA-keskuksen kanssa uutta orientaatiota
tulevaan muutokseen, luodaan yhteistä käsitystä asiakaslähtöisistä palveluista, rakennetaan
organisaatioille yhteistä toimintatapaa ja vahvistetaan avaintoimijoiden yhteistyösuhteista,
tuotetaan päätöksentekijöille ehdotuksia, jotka mahdollistavat onnistuneen organisoimisen
mm. koskien toimintamallin yhtenäisyyttä vs. paikallisen erityislaatuisuuden hyödyntämistä
sekä mm. varmistetaan tuloksellinen toiminta nykyisten organisaatioiden elinkaaren loppuun.
Kuultiin käytössä olevasta REAL-työkalusta, jolla voidaan saada henkilöstön mielipiteet osaksi
asiantuntijaryhmien valmistelua. Olli-Pekka lupautui olemaan mukana myös tulevissa palavereissa mahdollisuuksiensa mukaan.

5.

Ryhmän työskentelytapa ja kokousten aikataulutus
Sovittiin, että valmistelukokouksia pidetään myös työpajatyyppisesti. Muutoin edetään kokouksessa näytetyn PP-esityksen mukaan, joka on liitteenä (”Ehdotus työskentelytavaksi”).
Seuraavassa kokouksessa keskitytään nykypalveluiden sekä tyypillisten asiakkuuksien ja asiakasprosessien kuvaamiseen.
Seuraava kokous pidetään 24.11.2016 klo 8 -11.

6.

Muut asiat

Ei ollut.
Muistion kokosi
Hannu

