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Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseuturyhmän kokous
Aika

6.2.2018 klo 9:00

Paikka

Kokoushuone 1.082, Lahden virastotalo, Kirkkokatu 12

Läsnä

Kivikko Kari, puheenjohtaja
Blomqvist Taina
Elosuo Minna
Halme Pasi
Kataja Jukka-Pekka
Kukkonen Timo
Niemelä Pekka
Pispa Aapo
Poutiainen Juha
Saarinen Virpi
Vallenius Marja-Liisa, sihteeri

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen avaus
ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko toivotti osanottajat
tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Päijät-Hämeen maaseuturyhmä jatkaa
lähes samalla kokoonpanolla kuin viime vuonna, ympäristöterveydenhuollon siirryttyä omaksi kokonaisuudekseen. Paikalla olijat todettiin esittäytymiskierroksen myötä.
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Maakuntauudistuksen valmistelutilanne
Lähtölaukaus Päijät-Hämeen maakunta- ja sotevalmistelulle 2018–2019 tilaisuus pidettiin 30.1. Lahden urheilu- ja messukeskuksessa. Tilaisuuden
esitykset löytyvät oheisesta linkistä. Esivalmisteluvaihe osittain jatkuu edelleen, mutta nyt valmistelu tiivistyy. Lakipaketit ovat tulossa eduskunnan
käsittelyyn keväällä ja maakuntavaalit pidetään lokakuussa. Väliaikaishallinto aloittaa kesällä kun sote- ja maakuntauudistuksen lait on hyväksytty.
Yleinen viesti valmisteluryhmille on, että uudistus toteutuu kyllä ja valmistelua tulee kiihdyttää Päijät-Hämeessäkin.
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Ryhmän tehtävät
Suunnitelma palveluverkosta
Maaseuturyhmän tehtävänä on laatia palvelulistaus ja palvelukuvaukset
sekä tehdä suunnitelma palveluverkosta. Suunnitelmassa kuvataan palvelukanavat ja fyysiset palvelupisteet tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen.
Maaseutuhallinto käyttää jatkossakin Mavin tietojärjestelmiä, on tärkeää
varmistaa niiden toimivuus maakunnan ICT-ympäristössä. Lomituksen
osalta prosessit on kuvattu ja lomituksen ICT-järjestelmää rakennetaan
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parhaillaan. Asiakkuuden kuvaaminen ja palvelutarpeiden muutos tulee
huomioida. Digitalisaatio ja sähköinen hakeminen on jo nyt vähentänyt
asiakaskäyntejä, mutta tulee ottaa huomioon että kaikilla asiakkailla ei ole
sähköinen asiointi hallussa.
Palveluverkoston suunnittelun avuksi kartoitetaan asiakaskäyntien määrää
ja ajoittumista kalenterivuoden aikana toimipisteittäin YTA-alueiden ja lomituksen palvelupisteissä. Kävijämäärätilastot lähetetään sihteerille ennen
seuraavaa kokousta.
Organisaation rakenteessa huomioon otettavat seikat
Maaseutuasioihin liittyvä toiminta tulee olemaan maakunnassa järjestäjäpuolella, tästä on yhtenäinen näkemys maakunnalla, Elyllä ja MMM:llä.
Mahdollisena poikkeuksena on lomituksen järjestäminen.
Seuraavassa kokouksessa tarkastellaan, mitkä asiat ELY-keskuksessa,
YTA-alueilla ja lomituspalveluissa menevät nyt tai voisivat jatkossa mennä
poliittiseen päätöksentekoon.
Yhteistyö maakuntien välillä
Maakuntien välistä yhteistyötä tehdään erityisesti ELYn tehtävissä ja lomituspalveluissa, ja tällä on suora vaikutus resursseihin. Tällä hetkellä selvitetään, millä edellytyksillä Päijät-Häme voisi jatkaa Sysmän lomitusalueen
tehtäviä myös tulevaisuudessa muiden maakuntien alueilla. Lisäksi näyttää
siltä, että Päijät-Häme ottaa vastuulleen muuten koko Päijät-Hämeen alueen.
Resurssitarpeet
Hämeen ELYssä hoidetaan keskitettynä tehtävänä valtakunnallista hanketoimintaa. Alueellisetkin kehittämishankkeet toimivat pääsääntöisesti yhtenä kokonaisuutena kummassakin Hämeen maakunnassa, alueiden väliset hankkeet vieläkin useamman maakunnan alueella.
Maaseudun kehittämisen osalta ELYn resurssit painottuvat Päijät-Hämeeseen, kun taas tuki- ja valvontatehtävissä pääpaino on Kanta-Hämeessä.
Laskelmat resurssitarpeista tarvitaan erilaisilla vaihtoehdoilla; joko itsenäisesti hoitaen tai yhteistyössä muiden maakuntien kanssa.
Päijät-Hämeen sote-suuntautuminen Uudellemaalle heijastuu myös muihin
toimintoihin, mutta muutkin yhteistyösuunnat ovat mahdollisia. KantaHäme ja Päijät-Häme ovat maakuntina samantyyppisiä ja yhteistyö näkyy
monella tasolla, mm. tuottajajärjestöjen ja neuvontajärjestöjen toimialueissa.
Yhteistyön tekemistä puoltaa mahdollisuus säästää resursseja, ja myös
MMM on ilmaissut tukevansa maakuntien välistä yhteistyötä tehtävien hoitamisessa.
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Seuraava kokous
Seuraavat kokoukset sovittiin pidettäväksi 6.3. ja 28.3. alkaen klo 9. Kokouspaikkana kummallakin kertaa on Lahden virastotalo, Kirkkokatu 12, Bporras, kokoushuone 1.082.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.

