MUISTIO

12.5.2017

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 7. kokous
Aika: ke 10.5.2017, klo 10-12
Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Läsnä:
Johtoryhmän jäsenet:
Pasi Patrikainen, pj, Keski-Suomen liitto
Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto (poistui klo 12.04)
Kaija Haapsalo, henkilöstön edustaja, Tehy
Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki (poistui klo 10.53)
Ilkka Salminen, Jämsän kaupunki
Ari Kinnunen, Pihtiputaan kunta
Jaakko Kiiskilä, Laukaan kunta (poistui klo 11.05)
Läsnäolo- ja puheoikeudella:
Asko Rytkönen, KSSHP
Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto
Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto
Kirsi Mukkala, siht., Keski-Suomen liitto
Asiantuntijana:
Mikael Palola, Saarikka

Muistio:
1. AVAUS
Puheenjohtaja Tapani Mattilan ollessa estynyt, ylijohtaja Pasi Patrikainen toimi puheenjohtajana ja avasi
kokouksen klo 10.01.

2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Ehdotus: Todetaan läsnäolijat.
Päätös:

Todettiin läsnäolijat.

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

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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4. TIEDOLLA JOHTAMINEN
Itä-ja Keski Suomen sote ICT-työryhmässä ja erva-alueen tietohallintotoimikunnassa on keskusteltu tiedolla
johtamisesta ja reaaliaikaisesta data-analytiikasta maakunnan eri osa-alueilla. Keskustelu on käynnistynyt
erikoissairaanhoidosta, mutta järjestelmät palvelevat myös muuta toimintaa. Suunnittelua on järkevää laajentaa koko maakunnan toimintaan, johtamiseen ja kehittämiseen.
Jari Uotila ja Jyrki Tirkkonen Istekki Oy:stä esittelevät asiaa.
Ehdotus: Kuullaan esittely ja käydään keskustelu.
Päätös:

Kuultiin esittely tietoallas -ratkaisusta. Todettiin asian liittyvän vahvasti tuleviin valtakunnallisiin
ja maakunnallisiin ICT-ratkaisuihin, joihin saadaan selvyyttä myöhemmin.
Liite: Tiedolla johtaminen_170510

5. MUUTOSVISION, MAAKUNTASTRATEGIAN JA TOIMINTAMALLIEN SUUNNITTELU
Muutosvision ja maakuntastrategian työstäminen käynnistyivät toukokuun alussa työpajatyöskentelynä.
Kaikkia asiantuntijaryhmiä on pyydetty kokoamaan esimerkkejä olemassa olevista parhaista toiminta- ja
työtavoista uuden maakunnan toimintakulttuurin ja johtamisjärjestelmän perustaksi. Esimerkit pyydettiin
8.5.2017 mennessä.
Ehdotus: Kuullaan tilannekatsaus ja käydään evästyskeskustelu.
Päätös:

Kuultiin tilannekatsaus. Sekä muutosvision että maakuntastrategian osalta korostettiin kumppanuuksien pohdinnan tärkeyttä, mm. yhteisymmärrys arvoista ja strategisista tavoitteista.
Liite: Tilannekatsaus_170510

6. VALINNANVAPAUDEN PILOTOINTI
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää toukokuussa sote-uudistuksen valinnanvapauspilottien haun. Pilottien toteuttamiseen hallitus ohjaa 100 milj. euron määrärahan. Pilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa.
Hankkeissa voi pilotoida joko suoran valinnan palveluja (=sote-keskus) tai henkilökohtaista budjettia. Suoran valinnan palvelut tarkoittavat palveluja, joissa asiakas voi itse valita palvelun tuottajan suoraan ilman
maakunnan osoitusta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Palveluja tuotetaan
sosiaali- ja terveyskeskuksissa, jotka ovat verrattavissa nykyisiin terveyskeskuksiin.
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Pilotit voidaan aloittaa syksyllä 2017, kuitenkin viimeistään 30.6.2018. Maakunta voi jatkaa pilottiaan vuoden 2022 loppuun saakka. Mukana on oltava kunnat tai kuntayhtymät, jotka kattavat vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta.
Kuntien ja kuntayhtymien pitää yhtiöittää suoran valinnan pilottiin kuuluvat palvelunsa ennen pilotin aloittamista. Pilottien hallinnointi toteutetaan vastuukuntamallilla tai kuntayhtymänä. Hallinnointi siirtyy maakunnalle 1.1.2019.
Uudistuksen poliittisessa ohjausryhmässä ja kuntajohtajien kokouksessa 20.4.2017 käydyissä alustavissa
keskusteluissa pilotointiin suhtauduttiin myönteisesti. Vaikka pilotoinnin kaikki reunaehdot eivät ole vielä
selvillä, kunnissa olisi hyvä aloittaa keskustelu maakunnallisesta pilotoinnista jo toukokuun aikana. Reunaehtojen varmistuttua kunnat kutsuttaisiin yhteiseen infotilaisuuteen kesäkuussa kokoamaan yhteistä tilannekuvaa ja käymään keskustelua pilotoinnin eduista ja pulmista.
Mikael Palola selostaa asiaa.
Ehdotus: Kuullaan selostus. Päätetään käynnistää keskustelu kuntien kanssa maakunnallisesta pilotoinnista
edellä kuvatun mukaisesti.
Päätös: Kuultiin selostus. Päätettiin, että keskustelua ja selvittelyä maakunnallisesta pilotoinnista jatketaan esitetyn pohjalta. Keski-Suomen kuntien edustajat kutsutaan informaatio- ja keskustelutilaisuuteen pe 2.6.2017 kello 13 Cygnaeustalolle (siht. huom. kutsu on toimitettu kuntiin 11.5.2017).
Seuraavien viikkojen aikana tehtävän selvitystyön ja keskustelutilaisuuden pohjalta valmistellaan
kuntiin tarkemmat tietopaketit kokeilusta.
Liite: Valinnanvapauden pilotointi_170510

7. VÄLIAIKAISHALLINNON VALMISTELU
Ensimmäinen neuvottelu väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta pidettiin 24.3.2017. Valmistelua jatkettiin kuntajohtajien kokouksessa 20.4.2017. Poliittiselle ohjausryhmälle asiaa esiteltiin samana päivänä. Toinen neuvottelu pidetään pe 2.6.2017 klo 9.30. Toisen neuvottelun tarkoituksena on vahvistaa yhteinen näkemys Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja sen resursoinnista
sekä keskustella toimielimen työjärjestyksestä jatkovalmistelun pohjaksi. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen
kanssa neuvotellaan henkilöstön edustuksesta väliaikaisessa valmistelutoimielimessä, YT-toimielimen kokoamisesta ja sen työskentelytavoista.
Valtionvarainministeriöltä saadun ennakkotiedon mukaan Keski-Suomi saa 536 000 euroa väliaikaisen valmistelutoimielimen kustannuksiin ja 118 000 euroa syksyn ICT-menoihin. Avustus maksetaan uudelle maakunnalle elo-syyskuussa ilman hakemusta yleisavustuksena. Valtion lisätalousarviosta on odotettavissa jokin verran lisää rahoitusta. Summa selvinnee toukokuun aikana.
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Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Keski-Suomen maakuntahallitus kokouksessaan 16.6.2017. Työ
käynnistyy elokuun alussa, vaikka väliaikaishallinnon perustan asettava voimaanpanolaki siirtynee suunniteltua heinäkuuta myöhemmäksi.
Ehdotus: Merkitään väliaikaishallinnon valmistelutilanne tiedoksi.
Päätös: Merkittiin väliaikaishallinnon valmistelutilanne tiedoksi. Todettiin, että voimaanpanolain astuminen voimaan saattaa myöhästyä suunnitellusta. Keski-Suomessa väliaikaishallinto aloittaa kuitenkin suunnitellusti elokuun alkupuolella. Vaikka lakiin perustuva toimivalta saataisiin vasta myöhemmin syksyllä, paljon valmistelua pystytään tekemään ennen sitä. Todettiin, että asiantuntijaryhmä- ja projektityöskentelyn tarve ja muoto kartoitetaan väliaikaishallinnon alkuvaiheessa.

8. PÄÄTTÄJÄVIESTINNÄN LINJAUKSET
Sote- ja maakuntauudistuksen viestintätyöryhmä on kokouksessaan 19.4.2017 yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa todennut, että suurin tiedon tarve tällä hetkellä koskee päättäjäviestintää. Ohjeistusta tai
suosituksia kaivataan mm. siitä, miten eri organisaatioissa / kunnissa tulisi reagoida sote-ulkoistuskyselyihin,
kiinteistöasioihin, henkilöstörekrytointeihin, palkkapolitiikkaan, sopimusvastuiden siirtoon yms. Kokonaispäätösten tueksi tarvitaan selkeitä linjauksia.
Ehdotus: Käydään keskustelu päättäjäviestinnästä.
Päätös:

Käytiin keskustelu päättäjäviestinnästä. Todettiin, että moni mm. henkilöstöön liittyvä asia odottaa vielä valtakunnallisia linjauksia. Sote-henkilöstön kuulemista ollaan käynnistämässä sähköisellä REAL-alustalla. Samalla kartoitetaan kiireellisimpiä selvennystä vaativia asioita. Valmistelun
etenemisestä ja linjauksista tiedotetaan ajantasaisesti.

9. MUUTOKSIA ASIANTUNTIJARYHMISSÄ
Alueidenkäyttö, luonnonvarat ja liikenne -asiantuntijaryhmän puheenjohtajana suunnittelujohtaja Olli Ristaniemen tilalla jatkaa maakunta-arkkitehti Liisa Bergius Keski-Suomen liitosta. Vaihdos liittyy Keski-Suomen
liiton henkilöstön tehtäväjärjestelyihin.
Aluekehitys ja strateginen suunnittelu -asiantuntijaryhmässä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
edustajana toimii jatkossa Päivi Pienmäki-Jylhä.
Ehdotus: Hyväksytään asiantuntijaryhmien henkilömuutokset.
Päätös:

Hyväksyttiin asiantuntijaryhmien henkilömuutokset.
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10. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ: TOUKO-KESÄKUU 2017
•
•
•
•
•
•

Maakuntapalveluiden asiantuntijaryhmien puheenjohtajien työpaja to 11.5., palvelulupausten yhdenmukaistaminen ja terävöittäminen
Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Turvallisuuden tulevaisuus to 11.5. klo 12-16.40 Jyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäen kampus
Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisen toinen neuvottelu pe 2.6. klo 9.30, Cygnaeustalo,
kokoustila Anni
Johtoryhmän seuraava kokous ke 14.6. klo 10-12 Cygnaeustalossa, Veranta-kokoustilassa.
Median taustatilaisuus ke 14.6. klo 13-15, aiheina kasvu- ja työllisyyspalvelut ja väliaikaishallinto
Poliittisen ohjausryhmän kokous ke 28.6.

Ehdotus: Todetaan touko-kesäkuun 2017 aikataulu.
Päätös:

Todettiin touko-kesäkuun 2017 aikataulu.

11. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Keuruun kaupunginhallitus on toimittanut esityksen sote- ja maakuntauudistuksen poliittiselle ohjausryhmälle ja virkamiesjohtoryhmälle koskien maaseutupalvelujen hallinnon sijoittumista uudessa maakunnassa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että maaseutupalvelujen hallinto sijoittuisi Keuruulle, jos maakuntahallinnon hajasijoitukseen päädytään.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. MUUT ASIAT
Todettiin, että lainsäädäntö alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista oli lausunnoilla ja lausuntoja analysoidaan parhaillaan. Esille ovat nousseet mm. markkinapuute -tilanne sekä kuntien ja maakunnan roolit.
Sisältölait julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta, yksityisistä rekrytointipalveluista ja kotoutumisen edistämisestä ovat lausunnoilla.

13. KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.07.

Muistion liitteet: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/johtoryhma/
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Muistion vakuudeksi

Pasi Patrikainen
Puheenjohtaja

Kirsi Mukkala
Sihteeri

JAKELU:
Johtoryhmä
Poliittisen ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet
Asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Kuntien kirjaamot
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