MUISTIO

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisen seurantaryhmän kokous 6 / 2021
Aika

Torstai 9.12.2021 klo 15.00 - 17.13

Paikka

Sairaala Nova, Luentosali C1, Jyväskylä sekä Teams

Läsnä (X)
Jäsen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tahvo Anttila (Jyväskylä), pj.
Ulla Patronen (Jämsä), vpj.
Leila Lindell (Äänekoski)
Riitta Pirttiniemi (Saarijärvi)
Ville Rautiainen (Saarijärvi)
Jukka Hämäläinen (Jyväskylä)
Ulla Palmu (Saarijärvi)
Caius Forsberg (Jyväskylä)
Kari Pajunen (Muurame)
Harri Oksanen (Keuruu)
Meri Lumela (Jyväskylä)
Lea-Elina Nikkilä (Joutsa)
Ilkka Pernu (Jyväskylä)
Aira Korhonen (Laukaa)

Varajäsen
Matti Similä (Jämsä)
Leo Niinikoski (Joutsa)
Juhani Anttonen (Laukaa)
Maria Kaisa Aula (Viitasaari) (Teams)
Merja Närhi (Äänekoski)
Jarno Kemiläinen (Jyväskylä)
Lotta Ahola (Jämsä)
Eeva-Kaisa Rouhiainen (Jyväskylä)
Jyrki Niittymaa (Jämsä)
Mika Mäkelä (Toivakka)
Emilia Lakka (Jyväskylä)
Nina Hirsiaho (Petäjävesi)
Anniina Ojajärvi (Äänekoski)
Marika Visakorpi (Jyväskylä)

Väliaikaisen valmistelutoimielimen edustajat:
X
Kati Kallimo, väliaikaisen valmistelutoimielimen pj. (esittelijä)
X
Tuija Koivisto, väliaikaisen valmistelutoimielimen 2. varapj. (asiakohdat 6 ja 7)
X
Pauliina Mäenpää, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen (sihteeri)
X
Riitta Hallberg, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen (asiakohta 5.)
X
Tiina Koponen, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen (asiakohta 6.)
X
Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija
Asiat
1.

Kokouksen avaus
Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Tahvo Anttila avasi kokouksen.

2.

Läsnäolijat ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja totesi kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (24.11.2021) muistio.
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3.

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista.

4.

Keski-Suomen hyvinvointialueen päättäjien perehdytyssuunnitelma
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, hallintolakimies Pauliina Mäenpää
esitteli päättäjien perehdytyssuunnitelman sisältöä, LIITE.
Todettiin, että tärkeää on:
- käynnistää perehdytys suunnitellusti jo helmikuussa 2022
- korostaa integraatiota
- pitää maakunnan asukas keskiössä ja välttää ”nurkkakuntaisuutta”
- kiinnittää heti alkuvaiheessa huomiota aluevaltuuston ryhmäytymiseen
- tarjota päättäjien käyttöön ”kysymys – vastaus -pankki”

5.

Hyvinvointialueen valmistelun jatkaminen 1.3.2022 sekä hyvinvointialuejohtajan rekrytointi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo ja jäsen, henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelijana toimiva Riitta Hallberg esittelivät hyvinvointialueen valmistelun jatkoa.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen työ päättyy, kun aluevaltuuston toimikausi
alkaa ja aluehallitus aloittaa toimintansa. Tästä huolimatta Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu yhä jatkuu. Valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.
Kati Kallimo kertoi käynnistäneensä keskustelut valmistelun jatkamisesta liikkeen luovutuksen kohteena olevien valmistelutoimielimen jäsenten kanssa.
Hän totesi, että:
- hyvinvointialuejohtajan virka tulee avoimeen, julkiseen hakuun. Muiden virkojen osalta kyseeseen voi tulla sisäinen haku / kartoitus liikkeen luovutuksen kohteena olevasta henkilöstöstä. Hyvinvointialueelle on siirtymässä
joukko johtavia viranhaltijoita, kun monta pienempää organisaatiota yhtyy
isommaksi. Kaikkiin virkoihin ei kuitenkaan löytyne sopivia henkilöitä hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä – tällöin kyseeseen tulee julkinen
haku.
- tarkoitus on, että valittava hyvinvointialuejohtaja voisi osallistua muiden johtavien viranhaltijoiden valintaan.
- huomioon on otettava hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön oikeudellinen
asema.
- aluevaltuuston hyväksyttäväksi valmisteltava hallintosääntö määrittää päätösvallan. Tavoitteena on johtamisjärjestelmä, joka mahdollistaa uudistumisen.
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6.

Hyvinvointialueen palvelutuotannon kehittäminen, Tulevaisuuden sotekeskusohjelma ja palvelutuotannon organisoitumiseen liittyvän valmistelun tilannekatsaus
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen Tiina Koponen esitteli Tulevaisuuden
sote-keskushanketta ja sitä koskevaa RRF-hankehakemusta. Hän totesi, että
huomio tässä hankkeessa kiinnittyy palveluiden saatavuuteen. Digipalvelut tulevat vahvasti mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon. Hanke laajenee
asteittain koko maakuntaan.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen 2. varapuheenjohtaja Tuija Koivisto piti palvelutuotannon organisoitumiseen liittyvän valmistelun tilannekatsauksen. Hän
totesi, että:
- palvelutuotannossa laaja-alainen sote-keskus on keskiössä
- konsernipalvelut ovat palveluita, jotka läpäisevät koko organisaation
- saumattomat palvelut ovat tärkeä tavoite - palveluketjut on suunniteltava siten, että kokonaisuus on sujuva.
- huomioon tulee ottaa yhdyspinnat ja rajapinnat kuntien palveluihin (esim.
työllisyyspalvelut ja työkyvyn arviointi)
Keskustelussa esiin nousi:
- Rajapinnat; palveluketjut; yhdessä tekeminen (esim. hyvinvointialueelle siirtyvä oppilashuolto tarvitsee yhteisiä tiloja kouluilla)
- Saarikassa käyttöön otettu mukailtu elinkaarimalli oli koettu hyväksi.
- Yhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin (mm. seurakunnat) kanssa todettiin tärkeäksi.
- Maakunnan reuna-alueet: hyvinvointialueiden välinen yhteistyö on tarpeen
- Sote-keskus ja sen alaiset toimintayksiköt: Keski-Suomen sote-keskus versus jako alueisiin. Aluemalli ei saa murentaa liikaa Keski-Suomen alueen
tarkastelua kokonaisuutena (esim. henkilöstön rekrytoinnin ja liikkuvuuden
näkökulmasta)
- Kysymys siitä, miten nykyinen erikoissairaanhoito ja sen erikoisosaaminen
kytketään kokonaisuuteen (laaja-alainen sote-keskus - sairaalapalvelut)?

7.

Palvelustrategian tietopohja
Tuija Koivisto esitteli tilastotietoja Keski-Suomen väestöstä, väestöennusteesta,
asukkaiden palveluiden käytöstä sekä tulevaa palvelutarvetta kuvaavista indikaattoreista.
Todettiin, että Keski-Suomen kuntien välillä on suurta poikkeavuutta – alue on
hyvin heterogeeninen.
Maakunnan väestöennusteessa on nähtävissä jo vuoteen 2025 mennessä merkittäviä muutoksia, sillä 0 – 6 -vuotiaita on noin tuhat vähemmän. Huomiota
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tulee kiinnittää myös yli 75-vuotiaiden lisääntyvään määrään, sillä palvelutarve
voi kasvaa jyrkästi kyseisessä ikäryhmässä.
Todettiin, että tilastot luovat hyvän pohjan, mutta kokonaisvaltainen tarkastelu
ja tarkempi analyysi tekoälyä käyttäen on tarpeen.

8.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.13.

LIITE Poliittisen seurantaryhmän kokousaineisto 9.12.2021
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