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ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Mika Kari avasi kokouksen 9.30 ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi kokoukseen.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Todettiin edellisen kokouksen muistio kokouksen kulun mukaiseksi.
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3. AJANKOHTAISET ASIAT
Muutosjohtaja Seppo Huldén kertoi valmistelun ajankohtaiset asiat.
Projektitoimistoon on tehty lisärekrytointeja. Toisena toimistosihteerinä on aloittanut ma 12.3. Seija
Lavia-Kuitunen. HR-asiantuntijan rekrytointi on vielä kesken. Viimeinen haastattelu on 20.3.
Muutosjohtajan maakuntakierros on käynnissä. Kierros on pysähtynyt jo Hartolassa ja Asikkalassa. Tällä
viikolla on vuorossa Orimattila 12.3. ja Lahti 15.3.
Kierrokset ovat sujuneet hyvin. Paikalla on ollut pääosin vanhempaa väestöä, noin 20 henkilöä
valtuuston lisäksi. Keskustelu on ollut hyvin asiallista. Paikallaolijoita on kiinnostanut varsinkin sote ja
valinnanvapauden yksityiskohdat. Sote tekee oman kierroksen, joka alkaa 10.4.
Projektitoimisto on toteuttanut yhteistyössä konsulttiyritys Mikko Kesä Oy:n kanssa kyselyn
maakunnan asukkaille. Kysely on toteutettu noin 500 asukkaalle. Kyselyssä ovat olleet mukana kaikki
kunnat. Ikäjakauma on ollut kattava. Kyselyä analysoidaan tarkemmin parhaillaan.
Kyselyyn vastanneista 61 prosenttia ilmoitti äänestävänsä tulevissa maakuntavaaleissa. Luku on melko
samaa luokkaa kuin kuntavaaleissa. Äänestyshalukkuus oli kaikissa kunnissa samalla tasolla. Mitä
iäkkäämmästä vastaajasta oli kyse sitä innokkaampi oli äänestämään.
Negatiivisin asenne uudistukseen oli keski-ikäisillä miehillä. Nuoret suhtautuivat asioihin
positiivisemmin. Jostain syystä vastaajilla oli kuvitelma, että maakunta- ja sote-uudistus kaventaa
demokratiaa. Lisätietoja kaivattiin kokonaisuudesta. Vastaajat kokivat, että paras tapa jakaa tietoa olisi
kotiin jaettava esite ja vain 7% piti kuntakierrosta tarpeellisena tiedotustapana.
Muutosjohtaja toivoi, että kunnissa käytäisiin nyt aktiivista keskustelua tulevan maakunnan hallinnon
koosta ja rakenteesta mm. minkä kokoinen maakuntahallitus, tuleeko lautakuntia, otetaanko
Pirkanmaan malli käyttöön yms.
4. MAAKUNNAN KONSERNIRAKENTEEN JATKOVALMISTELUA
Asiantuntija Aapo Pispa kertoi konsernirakenteen jatkovalmistelusta. Esittelymateriaali oli toimitettu
ohjausryhmälle etukäteen.
Pispa esitteli muun muassa ajatuksia maakunnan luottamuselinrakenteesta.
Maakuntavaltuuston työtä voidaan organisoida normaalien kokousten, seminaarien ja työpajojen
pohjalta tai valmistelevien valiokuntien pohjalta. Valiokuntamallia pohditaan valtuuston työn
välineeksi vain parissa maakunnassa.
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Maakuntahallituksen tehtäviä voidaan jakaa lautakuntien, jaostojen tai näiden yhdistelmän avulla.
Erityisesti on pohdittava mistä asioita lautakunnat/jaostot päättävät ja mitä valmistelevat.
Demokraattisen ohjauksen vahvistamiseksi tulisi harkita, että maakuntahallituksen puheenjohtajan
sekä lautakuntien ja/tai hallituksen jaostojen puheenjohtajien tehtävät olisivat päätoimisia.
Pispa esitteli myös maakunnan luottamuselinrakenteeseen ja johtamisjärjestelmään vaikuttavia
tekijöitä sekä konsernirakennetta.
Ohjausryhmässä todettiin, että on olemassa teoreettinen mahdollisuus, ettei kaikista kunnista tule
edustajia valtuustoon. Tällöin voitaisiin miettiä esim. tällaisen kunnan näkemysten esiin tuomista
lautakunnan työn kautta.
Valtuuston kokoa pidettiin liian suurena, jos lautakunnissa on 9 jäsentä. Pispa totesi, että laissa on
määritelty valtuuston minimikoko, eikä sen alle voida mennä.
Lautakuntamalli sai ohjausryhmältä laajasti kannatusta.
Puheenjohtaja Kari ehdotti, että konsernirakenteen ja muunkin valmistelun tukena voisi toimia
puheenjohtajisto. Näin päätettiin toimia. Jatkossa ennen ohjausryhmän kokousta puheenjohtajisto
kokoontuu valmistelevaan istuntoon.
Asiantuntija Pispa kävi vielä lopuksi läpi sote-palvelutuotannon organisoinnin suunnittelua. Tarkoitus
on, että suunnittelua viedään eteenpäin Hykyn kanssa, jotta palvelutuotannon nykyinen osaaminen ja
henkilöstö on mukana valmistelussa. Tätä pidettiin ohjausryhmän useiden jäsenten mielestä huonona
ratkaisuna ja pyydettiin valmistelijoita pohtimaan muita vaihtoehtoja sote-palvelutuotannon
organisoinnin suunnitteluun.
LIITE: PH Konsernirakenne alustavaa pohdintaa maaliskuu 2018 v7

5. MUUTOSVISIO
Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén esitteli tämän hetkistä versiota muutosvisiosta.
MUUTOSVISIO (ehdotus)
Tehdään paras päijäthämäläisille – PARAS PÄIJÄT-HÄME



Muutos tehdään yhdessä, asukkaiden kanssa ja asukkaita varten
Rakennetaan asukkaille saumattomat palvelut
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Ohjausryhmä korosti, että kuntalaiset ja asukkaat tulee näkyä vahvasti mukana visiossa.
Materiaali toimitetaan muistion liitteenä. Palaute suoraan Arja-Tuulikki Wilénille.

LIITE: Muutosvisio Uusiph MKH 12.3.18

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraava kokous pidetään ma 16.4.2018 alkaen klo 8.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
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