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Esityslista

1

Toimialajohtaja Kati Kallimo avasi kokouksen.
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Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
-
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Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kati Kallimo
Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Tuija Koivisto
Ohjausryhmän esittelijänä toimii hankepäällikkö Eeva-Liisa Saarman
Ohjausryhmän sihteeriksi valittiin kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala
Todettiin ohjausryhmän jäsenet ja paikallaolijat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
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Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtionavustuksen myöntämisestä (Liite 1)
Päätös: Todettiin päätös valtinavustuksen myöntämisestä.
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Hankesuunnitelman (Liite 2) ja etenemissuunnitelman (Liite 3) käsittely
Hankkeen hankepäällikkö Eeva-Liisa Saarman esitteli hankesuunnitelman ja hankkeen
etenemissuunnitelman.
Hankkeen eteneminen
- hanketiimi toimittaa kuntiin tietopyynnön lähtötilanteiden kartoittamiseksi sekä infokirjeen
hankkeen työryhmistä, joihin kuntia pyydetään nimeämään edustajat
- NHG:n (Nordic Health Group –asiantuntijatuki) vastaa tietopyynnön sisällöstä ja käyttöön otettavista seurantamittareista esimiestyön tueksi
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.Hankkeen ohjausryhmän roolit
- vastaa hankkeen linjauksista, toteutuksen ohjauksesta ja hankkeen etenemisen seurannasta
- sitoutuu hankkeen yhteisiin tavoitteisiin
- kannustaa lähiesimiehiä ja työntekijöitä osallistumaan hankkeen kehittämis- ja juurruttamistyöhön
Keskustelussa nousi esiin seuraavia kysymyksiä
- miten hankkeessa hahmotetaan järjestämisen ja tuottamisen näkökulmat valinnanvapauslainsäädännön pohjalta.
- hankkeen työryhmien ja toimintakokonaisuuksin määrät, ja missä vaiheessa nimetään
kunnista edustajia työryhmiin, ja miten kunnissa orientoidutaan tuottajina ja järjestäjinä
hankkeeseen.
- matkan varrella tulee huomioida kotihoidon pirstaleisuus
- palvelutuottajilla tulee olla mahdollisuus tarjota kokonaisuuksia
Keskustelussa käytiin läpi hankkeeseen liittyviä tavoitteita
- ensisijaisesti hankesuunnitelman pohjalta Toimiva kotihoito –kokonaisuus painottuu tuotantoon
- hankkeessa on tarkoitus valmistautua siihen, että toiminta on tulevaisuudessa yhtiöitettyä toimintaa.
- kehittämissuunta on se, että työntekijät pitää juurruttaa uudenlaiseen toimintaan.
Toimenpiteet
Hanketiimi tarkentaa seuraavaan ohjausryhmään, miten hankkeen kautta valmistellaan
uutta sote-mallia. Hanketiimi tarkentaa hankkeen fokusta, hyödynnetään SOTE2020hankkeen tietoja ja orientoidaan henkilöstöä hankkeen tavoitteisiin.
Tiedonkeruu on kriittisin, tavoite saada tarvittava tieto kuukauden aikana.

Päätös: Todetaan hankkeen hankesuunnitelma, tarvittavat sopimukset ja hyväksytään
hankkeen etenemissuunnitelma
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Rahoitussuunnitelman esittely
Hankepäällikkö Eeva-Liisa Saarman esitteli hankkeen rahoitussuunnitelman.
Mikael Palola esittää tarkentavan kysymyksen valtionosuuksiin liittyen, minkä pohjalta todettiin, että kuntien omarahoitusosuus on hankkeeseen annettu työpanos. Kunnille pyydetään seikkaperäisiä ohjeistuksia, mitä työtä pystytään kirjaamaan työpanokseksi (hanketta
hyödyttävä työ).
Tuija Koivisto kertoi, että kuntien edustajien pitää laittaa ylös kaikki hankkeelle tehtävä työ,
esim. esimiehen työ juurruttamistyö tiimeissä. Kuntien lakisääteistä koulutusvelvollisuutta
ei saa kuitata hankkeen seminaariin tai työpajoihin osallistumisena. Hankkeen tavoitteita
palvelevaa työtä voi merkitä lomakkeeseen hankkeeseen annetuksi työpanokseksi.
Eeva-Liisa Saarman kertoi, että tarkat ohjeet työryhmistä ja lomakkeen täyttämisestä ovat
tulossa kuntiin.
Riitta Vanhanen nostaa esille, että kun lomake pitää täyttää palkkauksen mukaan, sen
täyttämisestä tarvitsee selkeät ohjeet.
Kallimo kertoo, että ministeriön osalta raportoidaan rahoituksen toteutumisesta hankepäällikön toimesta.
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Päätös: Todettiin rahoitussuunnitelma ja valtionavustusten maksatusmalli
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Organisoituminen; ohjaus-, projekti- ja mentoriryhmä sekä prosessikohtaiset työryhmät
Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeella on ohjaus- ja projektiryhmä sekä prosessikohtaiset työryhmät. Näiden lisäksi perustetaan mentoriryhmä, johon palvelutuotantotyöryhmä
nimeää kuntajäsenet kahdesta tai kolmesta kunnasta. Mentoriryhmän tehtävänä on sparrata hanketta ja olla valmistelemassa asioita yhdessä hanketiimin kanssa.
Projektiryhmän kokoonpano
hanketiimi, muutosagentti Tuija Koivisto, Jyväskylän vanhuspalvelujohtaja Maarit Raappana, asiantuntijapalveluntuottaja NHG:n edustaja Johan Groop.
Mentoriryhmän kokoonpano
hanketiimi, kuntien edustajat ja mahdollisesti yksityisten palveluntuottajien edustajia. Mentoriryhmän tavoitteena on sparrata hanketyötä eteenpäin. Mentoriryhmään ehdotettu kunnista edustajia.
Prosessikohtaiset työryhmät vastaavat toimintamallien kehittämisestä, käyttöönotosta ja
juurruttamisesta. Prosessiryhmien kokoonpano: hankkeen edustaja ja NHG:n nimeämä
henkilö sekä muita hankkeeseen osallistuvia yhteistyökumppaneita.

Päätös: Hyväksytään organisoitumissuunnitelma ja mentoriryhmään nimetään kuntien
edustajat muutosagentti Tuija Koivisto, Maarit Raappana (Jyväskylä), Maj-Stina Lampinen
(Jämsä), Anu Kinnunen (Saarikka), Tarja Sirkka (Hankasalmi) ja Johanna Nivala (Keuruu).
Projektipäällikkö on heihin yhteydessä ja ilmoittaa ensimmäisen tapaamisen aikataulun.
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Muut mahdolliset asiat
Kati Kallimo nostaa esille, että hankkeen roolia täytyy tarkentaa ja kirkastaa sekä fokusoitua tulevaan sote-malliin.
Ulla Halonen kysyy, millaista viestintäsuunnitelmaa hankkeelle on tehty. Hänen mielestään
tavoitteena pitää olla monikanavaisuus
Eeva-Liisa Saarman kertoo, että hankkeessa käytetään sähköisiä kanavia, mm. KS2019kotisivut, sosiaalinen media; facebook, twitter sekä uutiskirjeet. Viestinnästä tehdään vuosikello.
Kati Kallimo kertoo, että KS2019-sivuilla löytyy hankkeen ja tapahtumat ja edistyminen, ja
nostaa esille, että viestintäsuunnitelma pitää olla, jotta viestintäkanavat ovat toimijoille selvillä.
Johan Groop kertoo info-/työpajatilaisuuksien järjestämisestä kaikille kotihoidon työntekijöille, erityisesti painotetaan tarvepohjaisen toimintamallin läpikäymistä.
Maria Mäkelä kertoo toivovansa kunnista yhteydenottoa lääkehoitoon liittyvissä asioissa.

Esityslista

4

10.3.2017

10 Seuraava ohjausryhmän kokous
Päätös: Seuraava kokous palvelutuotantotyöryhmän kokouksen kanssa samana päivänä
27.4.2017. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46.

Jakelu:

Ohjausryhmän jäsenet

xKati Kallimo
Kirsi Alonen-Kinnunen
xPäivi Hakulinen
xVuokko Hiljanen
Sirpa Hyytiäinen
xAnne Ikonen
Juha Kinnunen
xRaija Kolehmainen
xMarja Laurila
xTuula Liehu
xLeena Mikkonen
xJouko Nykänen
Eira Ohvo
xSimo Oksanen
xMikael Palola
xAnu Pihl
xTiina Koponen
xAsko Rytkönen
xRiitta Vanhanen
xPäivi Ylä-Kolu
Mauno Vanhala
xSilja Ässämäki

Emmi Hyvönen
Arja Aroheinä
xTuija Koivisto
xKare Norvapalo
xMaria Mäkelä
xUlla Halonen
xSisko Tiirinen
xEino Nissinen
Anja Noro

Perusturvan toimialajohtaja,
Jyväskylä
Perusturvajohtaja, Kinnula
Peruspalvelujohtaja, Joutsa
Perusturvajohtaja, Laukaa
Perusturvajohtaja, Luhanka
Perusturvajohtaja, Petäjävesi
SHP-johtaja, Keski-Suomen
shp
Perusturvajohtaja, Äänekoski
Perusturvajohtaja, Wiitaunioni
Sosiaali- ja terveysjohtaja,
Jämsä
Perusturvajohtaja, Multia
Peruspalvelujohtaja, Uurainen
Perusturvajohtaja, Konnevesi
Palvelujohtaja, Muurame
Liikelaitosjohtaja, Saarikka
Perusturvajohtaja, Toivakka
Palvelujohtaja, Hankasalmi
Kehittämispäällikkö, KeskiSuomen shp
Perusturvajohtaja, Keuruu
Toimitusjohtaja, KeskiSuomen seututerveyskeskus
Professori, asiantuntija
SOTE - vastuuvalmistelija ,
Keski-Suomi, Kehittämisjohtaja, Jyväskylä
Viestintäpäällikkö, JKL
Henkilöstöjohtaja, JKL
Muutosagentti, I & O –hanke
JAMK
Lääkehoidon turva Oy
K-S Muistiyhdistys r.y.
Jämsän Terveys Oy
Med Group Oy
STM
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Satu Karppanen
xEeva-Liisa Saarman
xAnne-Mari Hakala
xEija Janhunen
xSuvi Manninen
xHanna Hämäläinen
xAila Peltoniemi
xJohan Groop

STM
Kukoistava kotihoito
Kukoistava kotihoito
Kukoistava kotihoito
Kukoistava kotihoito
LAPE-hanke
Ylitarkastaja, LSSAVI
NHG
Viestintäpäällikkö, Jyväskylä
Muutosagentti,
I&O - Kärkihanke

Henkilöstöjohtaja
Arja Aroheinä

