MUISTIO

13.12.2016

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän
3. kokous
Aika: ma 12.12.2016, klo 10-11
Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Läsnä:
Johtoryhmän jäsenet:
Tapani Mattila, pj, Keski-Suomen liitto
Pasi Patrikainen, Keski-Suomen Ely-keskus
Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto (videoyhteydellä)
Heljä Siitari, henkilöstön edustaja, Juko
Tuula Liehu, sote-asiantuntija, Jämsän kaupunki
Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki
Ilkka Salminen, Jämsän kaupunki
Ari Kinnunen, Pihtiputaan kunta (saapui klo 10.05)
Jaakko Kiiskilä, Laukaan kunta (saapui klo 10.12)
Läsnäolo- ja puheoikeudella:
Silja Ässämäki, Jyväskylän kaupunki
Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto
Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto
Kirsi Mukkala, siht., Keski-Suomen liitto

MUISTIO:
1. AVAUS
Puheenjohtaja Tapani Mattila avasi kokouksen klo 10.03.

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. KESKI-SUOMEN EDUSTAJAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖALUEELLE LAADITTAVAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN VALMISTELUUN
Pohjois-Savon liitto on pyytänyt Itä- ja Keski-Suomen maakuntia nimeämään 1-3 edustajaa valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle laadittavaa yhteistyösopimusta. Sopimuksen laatimisen edellyttämät hallintotehtävät hoitaa Pohjois-Savon maakunta. Valmisteluryhmän
puheenjohtajana toimii palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopiosta. Maakuntien edustajat
pyydettiin nimeämään 15.11.2016 mennessä.
Edellisessä kokouksessaan 14.11.2016 johtoryhmä päätti kuulla nimeämisissä sote-työvaliokuntaa.
Edustajien ilmoittamiselle pyydettiin lisäaikaa ja sote-työvaliokunta käsitteli nimeämisiä kokouksessaan 25.11.2016. Työvaliokunta esittää johtoryhmälle kolmea edustajaa siten, että ensivaiheessa ryhmään nimettäisiin KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen ja perusturvan toimialajohtaja Kati
Kallimo Jyväskylän kaupungilta. Kolmas edustaja jätetään nimeämättä siihen saakka, kunnes lainsäädäntö tarkentuu ja ensihoidon sijoittuminen uudistuksessa ratkeaa. Johtoryhmä päätti sähköpostitse 29.11.2016 nimetä edustajat sote-työvaliokunnan esityksen mukaisesti.
Pirjo Peräaho on toimittanut tiedon Pohjois-Savon liitolle 29.11.2016.
Ehdotus: Todetaan nimeämiset.
Päätös: Todettiin nimeämiset.

5. KESKI-SUOMEN JÄRJESTÖAREENAN KANNANOTTO SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUUN
Keski-Suomen Järjestöareena on toimittanut sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmälle 22.11.2016 päivätyn kannanoton, jossa se vaatii, että sote-asiantuntijatyöryhmiin kutsutaan eri keskisuomalaisten järjestöjen edustajia tuomaan asiakaslähtöisiä näkökulmia uudistuksen
toteuttamiseen. Järjestöareenan näkemyksen mukaan järjestöjen edustusta ja osaamista sote-asiantuntijatyöryhmien kokoonpanoissa ei ole toistaiseksi huomioitu riittävästi. Lisäksi Järjestöareena
korostaa, että Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa tehtyä yhteistä strategista työtä on ehdottomasti hyödynnettävä sote-uudistuksen valmistelussa.
Asiaa on käsitelty sote-työvaliokunnan kokouksessa 25.11.2016. Työvaliokunta totesi lausuntonaan
johtoryhmälle seuraavaa: ’Työvaliokunta totesi järjestöjen osallistuneen aktiivisesti Keski-Suomen
SOTE 2020 -hankkeen työskentelyyn eri ryhmissä. Em. hankkeen tuotoksia hyödynnetään ja jatkotyöstetään sote-uudistuksen valmistelussa Keski-Suomessa. Nyt perustettujen kolmen asiantuntijatyöryhmän tueksi asiantuntijatyöryhmät voivat myös nimetä asiakohtaisia alatyöryhmiä, joihin
pyydetään tarvittaessa eri asiantuntijatahojen, kuten kuntien, kuntayhtymien, yritysten, järjestöjen
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ja muiden yhteisöjen keskeisiä edustajia. Useat edellä mainitut tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja mahdollisuutensa osallistua valmisteluun ja päivitetty yhteyshenkilö-listaus löytyy yhteisestä työtilasta.’
Liite 1: Keski-Suomen Järjestöareenan kannanotto_221116
Ehdotus: Keskustellaan sote-työvaliokunnan näkemyksestä Keski-Suomen Järjestöareenan kannanottoon.
Päätös: Keskusteltiin Keski-Suomen Järjestöareenan kannanotosta. Keskustelussa tuotiin esille
järjestötoimijoiden osaaminen ja osallisuuden merkitys sote- ja maakuntauudistuksen
valmistelussa.
Johtoryhmä esittää sote-työvaliokunnalle järjestöjen edustuksen uudelleen harkintaa
seuraavasti: Keski-Suomen Järjestöareena nimeäisi yhden edustajan kuhunkin kolmeen
sote-asiantuntijatyöryhmään ja huomioisi samalla tiedon välittymisen kanavat työryhmien ja järjestökentän välillä. Todettiin, että sote-työvaliokunta kokoontuu seuraavan
kerran tammikuussa 2017.

6. TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN -ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN KOKOONPANO JA
TOIMEKSIANTO
Johtoryhmän esityksen mukaisesti poliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.11.2016 uuden sote- ja maakuntauudistuksen yhteisen Tutkimus, koulutus ja kehittäminen -työryhmän perustamisesta. Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajat vastaavat ryhmän kokoamisesta.
Liite 2: Tutkimus, koulutus ja kehittäminen -työryhmän jäsenet
Kaikkien asiantuntijatyöryhmien toimeksiannon mukaisesti tehtävänä on:
 Yhteen sovittaa laissa määrätyt tehtävät uudeksi palvelukokonaisuudeksi asiantuntijatyöryhmän tehtäväalueelta
 Tarkastelunäkökulmat: asiakas, talous, vaikuttavuus, henkilöstö
 Määritellä palveluprosessit asiakaslähtöisesti
 Huomioida palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmat
 Tehdä työsuunnitelma, jonka pohjana on yhteinen kokonaisvalmistelun etenemisen aikataulu
 Organisaatiorakenteen tai johtamisjärjestelmän pohtimista ei tehdä tässä vaiheessa
 Asiantuntijatyöryhmien/palvelukokonaisuuksien yhdyspintoja tarkastellaan valmistelun
edetessä ja valmisteluryhmien sisältökokonaisuutta voidaan tarvittaessa muuttaa
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Tehtäväksiannon lainsäädännön perustana on sote-järjestämislaki, jonka mukaan:
 Maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi maakunta koordinoi ja ohjaa tuottajatasolla tapahtuvaa, integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Maakunta osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen sekä toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa
harjoittavien organisaatioiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Kaikkien maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja
tuottavien yhtiöiden ja yhteisöjen on osallistuttava palvelujen kehittämiseen maakunnan
määrittelemällä tavalla (§36).
 Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa on sovittava maakuntien yhteistyöstä ja työnjaosta
koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa (§16).
Tehtäväksiannon toisena perustana on uuden maakunnan johtamisen tuki:
 Maakunnan ja sen palveluiden tuottajien tutkimus, koulutus, kehittäminen ja tulevaisuuden
ennakointi
 Perustana maakunnan innovaatiotyö
 Yhdyspintaa kaikkien muiden asiantuntijaryhmien kanssa, etenkin sote-palvelutuotannon
kanssa
 Yhteensovitus sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen linjauksiin Pohjois-Savon yhteistoiminta-alueella
Ehdotus: Todetaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteisen Tutkimus, koulutus ja kehittäminen asiantuntijatyöryhmän kokoonpano ja toimeksianto. Kolmen kuntaedustajan nimeämiset
käsitellään kunnanjohtajakokouksessa 15.12.2016.
Päätös: Todettiin Tutkimus, koulutus ja kehittäminen -asiantuntijatyöryhmän kokoonpano, joka
on ryhmitelty neljään kokonaisuuteen: Tutkimus; Kehittäminen ja koulutus; Innovaatiot
ja Ennakointi. Todettiin, että työryhmää täydennetään henkilöstö- ja kuntaedustuksella.
Lisäksi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta (KOSKE) pyydetään nimeämään johdon edustajansa.
Johtoryhmä evästi kuntaedustajien nimeämistä kunnanjohtajakokouksessa (15.12.2016)
seuraavasti:
- korostetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalityön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laaja-alaista asiantuntijuutta
- huomioidaan maakunnan eteläinen – keskinen – pohjoinen -edustavuus.
Todettiin työryhmän toimeksianto ja korostettiin, että toimeksiantoon sisältyy soten lisäksi myös muu maakunnassa tehtävä tutkimus, koulutus, kehittäminen ja ennakointi.
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7. SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESITTELYAINEISTO
Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistukselle valmistellaan esittelyaineistoa, joka tulee eri toimijoiden vapaasti hyödynnettäväksi. Aineistot laaditaan teemoittain ja niissä hyödynnetään valtakunnallista materiaalia. Aineistot julkaistaan uudistuksen nettisivustolla www.ks2019.fi. Nettisivut avataan joulukuun aikana.
Liite 3: Esimerkki esittelyaineistosta
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi sote- ja maakuntauudistuksen esittelyaineisto.
Todettiin kaikille avoimien ja eri teemoista valmisteltujen esittelyaineistojen tärkeys. Toiveena esitettiin aineisto, joka kokoaisi tietoa maakuntavaltuutetun roolista uudessa maakunnassa.

8. SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun suunnitelmaa on päivitetty asiantuntijatyöryhmien,
aikataulun ja viestinnän osalta. Suunnitelmaa päivitetään seuraavan kerran asiantuntijaryhmien väliraportoinnin yhteydessä tammi-helmikuun vaihteessa.
Ehdotus: Kuullaan esitys valmistelusuunnitelmasta. Todetaan valmistelusuunnitelman päivittäminen.
Päätös: Kuultiin esitys valmistelusuunnitelmasta. Suunnitelma muokataan uuden graafisen ilmeen mukaiseksi ja nykyiseen esivalmistelun vaiheeseen sopivaksi. Suunnitelma pidetään yleistasoisena.
Todettiin valmistelusuunnitelman päivittäminen.

9. JOHTORYHMÄN JA SOTE-VASTUUVALMISTELIJAN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS POLIITTISESSA
OHJAUSRYHMÄSSÄ
Johtoryhmä päätti edellisessä kokouksessaan 14.11.2016 esittää poliittiselle ohjausryhmälle, että
tiedonkulun takaamiseksi johtoryhmälle kokonaisuudessaan sekä sote-työvaliokunnan sihteerille
myönnettäisiin puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisessa ohjausryhmässä. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.11.2016, että johtoryhmä kutsutaan kokouksiin tarvittaessa.
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Sote-työvaliokunta päätti kokouksessaan 25.11.2016 esittää johtoryhmälle, että Keski-Suomen nimetyn sote-vastuuvalmistelijan läsnäolo-ja puheoikeus on välttämätön poliittisen ohjausryhmän
kokouksissa.
Ehdotus: Todetaan poliittisen ohjausryhmän linjaus johtoryhmän osallistumisesta kokouksiin tarvittaessa. Esitetään ohjausryhmälle, että Keski-Suomen nimetylle sote-vastuuvalmistelija
Silja Ässämäelle tulisi antaa läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmän kokouksissa.
Päätös: Todettiin poliittisen ohjausryhmän linjaus johtoryhmän osallistumisesta kokouksiin tarvittaessa.
Johtoryhmä esittää ohjausryhmälle, että Keski-Suomen nimetylle sote-vastuuvalmistelija
Silja Ässämäelle tulisi antaa läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmän kokouksissa suoran
tiedonkulun varmistamiseksi.

10. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ: TAMMI-HELMIKUU 2017






Seuraava johtoryhmän kokous on suunniteltu pidettäväksi ti 10.1. klo 10-12. Ajankohtaa
tulee pohtia uudelleen, sillä mm. maakuntauudistuksen valtakunnallinen muutosjohtajien
tapaaminen on samaan aikaan.
Kuntaliiton ja maakuntavaltuuston seminaari sote- ja maakuntauudistuksen teemoista järjestetään pe 13.1. klo 9-14 Jyväskylän Paviljongissa.
Kunnanjohtajakokoukset pidetään pe 13.1. klo 14-15 ja to 9.2. klo 9-12.
Johtoryhmän helmikuun kokous on suunniteltu pidettäväksi pe 3.2. klo 10-12.
Poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään pe 17.2. klo 9-15 Jyväskylän Paviljongissa. Tuolloin kuullaan asiantuntijatyöryhmien työn etenemisestä, käsitellään työryhmien väliraportit
ja evästetään jatkovalmistelua. Johtoryhmä kutsutaan kokoukseen.

Ehdotus: Todetaan tammi-helmikuun 2017 aikataulu ja tehdään tarvittavat muutokset johtoryhmän kokousaikatauluun.
Päätös: Todettiin tammi-helmikuun aikataulu seuraavin muutoksin ja täydennyksin:
- Johtoryhmän 10.1. kokous siirretään pidettäväksi to 12.1. klo 14-16. Tuolloin asialistalla ovat mm. henkilöstöasiat ja maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmien
nykytila-analyysit.
- Täydennyksiä aikatauluun:
o Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajien yhteinen tapaaminen to 15.12. klo 15.30-17 Cygnaeustalon
Päijänne-kokoustilassa.
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o Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan maakuntakierros Jyväskylässä
20.1. klo 17-18.30, Jyväskylän kaupungintalon valtuustosalissa.

11. MUUT ASIAT
- Maakuntien muutosjohtajat ovat sopineet esivalmistelun ja väliaikaishallinnon vuoden
2017 kustannusarvioiden kokoamisesta ja toimittamisesta VM:lle. Keski-Suomen osalta esivalmistelun kustannusarvio 1.1.-30.6.2017 on noin 500 000 euroa ja väliaikaishallinnon 1.7.31.12.2017 lähes 800 000 euroa (sis. henkilöstökulut ja ostopalvelut). Todettiin, että VM:n
kaavailema noin 400 000 euron rahoitus väliaikaishallintoon per maakunta vaikuttaisi alimitoitetulta. Johtoryhmä korostaa, että valtion tulee resursoida uudistusta riittävästi ja pitää
tärkeänä, että tätä viestiä viedään VM:n suuntaan.
-

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistukselle on avattu Twitter-tili: @keskisuomi2019

12. KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

Muistion vakuudeksi

Tapani Mattila
Puheenjohtaja

Kirsi Mukkala
Sihteeri

Liitteet:
Asiakohtaan 5: Liite 1 Keski-Suomen Järjestöareenan kannanotto_221116
Asiakohtaan 6: Liite 2 Tutkimus, koulutus ja kehittäminen -työryhmän jäsenet
Asiakohtaan 7: Liite 3 Esimerkki esittelyaineistosta
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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:
Silja Ässämäki, Jyväskylän kaupunki
Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto
Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto
Kirsi Mukkala, siht., Keski-Suomen liitto
Tiedoksi:
Poliittisen ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet
Kuntien kirjaamot
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