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Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseuturyhmän kokous
Aika

23.4.2018 klo 9:00 – 11:00

Paikka

Kokoushuone 1.082, Lahden virastotalo, Kirkkokatu 12

Läsnä

Kivikko Kari, puheenjohtaja
Blomqvist Taina
Leminen Minna
Niemelä Pekka
Pispa Aapo klo 9:30 Poutiainen Juha
Saarinen Virpi
Taimisto Mervi
Vallenius Marja-Liisa, sihteeri

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Kivikko toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi käytiin läpi kuulumisia useista kevään aikana
järjestetyistä maakuntauudistukseen liittyvistä tilaisuuksista.
Maaseutuvirasto järjesti Seinäjoella maaseutupäälliköiden tapaamisen ja
samanaikaisesti YTA-alueiden tapaamisen. Maaseutupäälliköiden näkemys maaseututehtävien sijoittumisesta järjestäjäpuolelle on yhtenäinen.
YTA-alueiden viestin mukaan valmistelutilanteet vaihtelevat kovasti,
osassa alueita on jo päästy konkretiaan kuten palveluverkon suunnitteluun.
MAKU II –lakipakettiin liittyvä asiantuntijoiden kuuleminen pidettiin Maa- ja
metsätalousvaliokunnassa huhtikuussa. Kuultavana oli asiantuntijoita mm.
ELYistä, Aluehallintovirastoista ja maakuntien liitoista, sekä myös professoritason asiantuntija. Resurssien riittävyys maakunnissa nousi huolen aiheeksi.
Lomitusasioista vastaava ministeri Annika Saarikko kertoi lomitustoimen
seminaarissa 18.4.2018, että maakuntauudistuksessa muutokset pyritään
pitämään asiakkaan kannalta mahdollisimman pieninä. Lomituspalvelut
eivät sisälly MAKU II lakipakettiin.
Lomituspalveluiden yhtiöittäminen on vielä auki ja uusittu esitys lomituspalvelulaiksi on menossa eduskuntaan elokuussa. Henkilöstön siirtoja maakuntiin voidaan suunnitella vasta, kun lomituspalvelulaki on tullut voimaan,
sillä lomituksen henkilöstön siirrot määritellään lomituspalvelulaissa toisin
kuin muun maaseututoimen henkilöstön; jos laki venyy lokakuulle, siirrot
varmistuvat vasta sen jälkeen. Alustava selvitys siirtyvästä henkilöstöstä
valmistuu lokakuun lopussa, mikäli lait on vahvistettu siihen mennessä.
Tietojärjestelmän esiselvitys valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, ja

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 025 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 29, 15141 Lahti
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Muistio

2 (3)

23.4.2018

syksyllä olisi ajankohtaista tehdä kilpailutus mahdollisista pilotoitavista toteutusvaihtoehdoista tai osioista. Lomituspalvelulaki ja mahdollinen yhtiöittäminen vaikuttavat myös tietojärjestelmän hankintaan.
Maakunnissa on aloitettu tekemään resurssilaskelmia.
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Maakuntauudistuksen valmistelutilanne
Lähes kaikissa valmisteluryhmissä listataan tehtäviä ja kuvataan palveluita. Sote-puolella järjestäjän ja tuottajan erottaminen on uutta. Avuksi onkin valtakunnallisesti laadittu järjestäjän käsikirja. Järjestäjän tehtävänä on
luoda säännöt, valvoa ja ohjata palveluiden tuottamista.
Kun tehtävät on listattu ja kuvattu, mietitään seuraavaksi mitä osaamista
tarvitaan ja kuinka paljon. Miten tehtävät organisoidaan ja millä porukalla
ne hoidetaan? Onko olemassa olevalla henkilöstöllä osaamista, jota voidaan hyödyntää yli nykyisten rajojen? Mietinnässä sovitetaan tehtäväkokonaisuudet, palveluverkko ja esim. sähköisyyden kehittyminen resursseihin
ja osaamiseen. Elyn tehtävien jakautuminen kahteen maakuntaan, sekä
toisaalta Ely- ja YTA-tehtävien yhteensovittaminen tarjoaa mahdollisuuksia
uusiin tehtäviin osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.
Talouden resurssit määrittelevät tehtävien järjestämistä. Maaseututehtävien hoitaminen perustuu lainsäädäntöön, joten tehtävien hoitamiseen on
maakunnassakin varattava niiden vaatimat resurssit. Tehtävien kartoittaminen tehdään alkuun tehtäväkokonaisuustasolla, samalla huomioiden tehtävien hoitoon nyt käytetyt resurssit.
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Maakunnan konsernirakenteen valmistelu
Aapo Pispa esitteli maakunnan konsernirakenteen valmistelun tilannetta.
Organisaatiosta on tarkoitus tehdä mahdollisimman matala ja maaseutuasiat muodostanevat oman kokonaisuutensa. Muistion liitteenä on esitys
PH konsernirakenne alustavaa pohdintaa huhtikuu 2018.
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Maaseututehtävien listaaminen ja kuvaaminen
Kanta-Hämeen MAKU-valmisteluun liittyen on tehty yhteenvetotaulukkoa
Elyn tehtävistä ja päätöksenteosta. Esittelystä tapahtuva päätöksenteko
tulee lainsäädännöstä. Taulukko sopii käytettäväksi Päijät-Hämeen tehtävänannossa, ja sitä työstetään Elyssä myös YTA-tehtävien osalta.
Lomituspalveluiden tehtävien kuvaamisessa voidaan käyttää samaa taulukkoa. Tehtävien luettelointi tehdään valmiiksi seuraavaan kokoukseen
mennessä.
Elyn tehtävissä ja henkilöstöresursseissa on epätasapaino Kanta-Hämeen
ja Päijät-Hämeen välillä. Samoin YTA-puolella Päijät-Hämeen resurssit
ovat tilalukuun suhteutettuna niukemmat. Jos maakunnat päättävät tehdä
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yhteistyötä tehtävien hoitamisessa, se voidaan toteuttaa yhteisen toimielimen tai yhteisen viran avulla, tai sopimalla tehtävän siirtämisestä toisen
maakunnan hoidettavaksi. Järjestämistehtävä säilyy tällöin emämaakunnalla, joka voi sopia ratkaisuvallan käyttämisestä haluamallaan tavalla. Yhteistyösopimukset maksajavirastosopimukseen liittyvien tehtävien hoitamisessa menevät Mavin kautta, toisin sanoen Mavi hyväksyy maakuntien välisen sopimuksen.
Tehtävien kuvaamiseen linkittyvät henkilöstöresurssit. Elyn henkilöstöresurssien eriyttämistyötä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen välillä on aloitettu ajatuspajamuodossa. Myös YTA-puolella voidaan alkaa miettiä resursseja taustatyönä.
Seuraavassa kokouksessa toivottavasti on jo enemmän tietoa myös lomituksesta, vaikkakin lomituksen henkilösiirtoasioista päästään puhumaan
vasta elokuun jälkeen. Keski-Suomessa on halukkuutta siihen, että PäijätHäme jatkaisi lomituksen hoitamista entiseen malliin.
EU:n ohjelmakausi vaihtuu vuosi maakuntien aloittamisen jälkeen. Uuden
ohjelmakauden alkamisella voi olla resursseihin suurempia muutoksia kuin
maakuntauudistuksella. Ensimmäiset tiedot uuden kauden rahoituskehyksistä ovat tulossa 2.5.
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Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 4.6. klo 13.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10:54.
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