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Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen esivalmistelun työohjelma
1. Esivalmistelun tavoitteet ja organisoituminen
Maakuntauudistuksen esivalmistelua varten Päijät-Hämeen liitto on nimittänyt valmisteluryhmän (liite), jossa
ovat kaikkien maakuntauudistuksessa mukana olevien organisaatioiden edustajien sekä keskeisten henkilöstöjärjestöjen edustajat.
Valmistelutyön käytännön toimia ohjaavat puheenjohtaja Jari Parkkonen ja varapuheenjohtaja Tommi Muilu.
Sihteeristönä toimivat maakuntaliitosta hallintojohtaja Jari Paakkunainen ja projektikoordinaattori Ville Majala
sekä Hämeen ELY-keskuksen johdon tuki -yksikön päällikkö Riitta Turunen.
Maakuntauudistuksen esiselvitysvaiheen keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa uudistuksen seuraavaa vaihetta
varten riittävät selvitykset mm. henkilöstöstä, toimitiloista ja muista resursseista, analysoida saadut tiedot ja
yhdessä sote-valmistelun ja toimijakentän kanssa valmistella ehdotus väliaikaishallinnon toiminnan käynnistämisestä.

2. Valmisteluryhmän kokoukset
Valmisteluryhmä kokoontuu esivalmistelukauden ajan (1.7.2017 saakka) noin puolentoista kuukauden välein.
Syyskaudella 2016 kokouksia oli kolme. Kevätkauden 2017 kokoukset väliaikaishallintoon asti ovat seuraavasti:
- keskiviikkona 1.2.2017 klo 13
- keskiviikkona 22.3.2017 klo 9
- alatyöryhmien väliraportointi tekemistään kartoituksista
- alatyöryhmien jatkotyön ohjaus: evästykset palvelu- ja hallintorakenteiden hahmotteluun
- torstaina 11.5.2017 klo 9
- alatyöryhmien näkemyksiä palvelu- ja hallintorakenteista
- valmistautuminen väliaikaishallintoon
- torstaina 15.6.2017 klo 9.
- ehdotukset palvelu- ja hallintorakenteista
- väliaikaishallinnon järjestelyistä sopiminen.

3. Esivalmisteluvaiheen tehtävät
Esivalmisteluvaiheessa kartoitetaan tiekartassa esitetyllä tavalla maakuntiin siirtyviin tehtäviin liittyvä henkilöstö, omaisuus, vastuut ja sopimukset, toimitilat ja kiinteistöt, hankinnat ja ICT. Henkilöstöstä ja toimitiloista on
tehty jo alustava kartoitus, ja 20.12.2016 olleessa valmisteluryhmän kokouksessa asetetut neljä alatyöryhmää
tarkentavat ja täydentävät tietoja. Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle sekä hahmotellaan alueen tulevaa palvelurakennetta ja maakunnan hallintorakenteita. Varsinaiset perustamistoimet tekee kuitenkin vasta väliaikaishallinto. Myös sisäistä ja ulkoista viestintää ja henkilöstön osallistamista ja kuulemista toteutetaan suunnitelmallisesti tiekartan edellyttämällä tavalla.
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4. Alatyöryhmien työskentely
Esivalmisteluvaiheen tietoja tarkentavaan työhön on asetettu neljä työryhmää:
- maakunnan elinvoima-asiat (pj. Mari Kuparinen, Lahden kaupunki)
- maaseutuasiat (pj. Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus)
- maankäyttö, liikenne ja ympäristö (pj. Riitta Väänänen, Päijät-Hämeen liitto)
- varautuminen ja turvallisuus (pj. Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos).
Sihteeristö ohjaa alatyöryhmien työskentelyä, ja niiden sihteerinä toimii Ville Majala. Alatyöryhmien työskentelyn alkuvaihe (tammi-maaliskuu) on tarkoitus käyttää ryhmän tehtäväaloihin liittyviin kartoituksiin. Tämän vaiheen tuloksista ryhmät raportoivat valmisteluryhmän kokouksessa 22.3.2017. Huhti-kesäkuussa ryhmät alkavat
hahmotella ehdotuksia tulevan organisaation palvelu- ja hallintorakenteiksi. Tämän työn etenemisestä raportoidaan touko- ja kesäkuun kokouksissa.

5. Esivalmisteluvaiheen viestintä
Jokaisen muutoksessa mukana olevan organisaation johto vastaa muutosviestinnästä oman organisaationsa
henkilöstölle. Maakuntauudistuksen yhteistä ulkoista ja sisäistä viestintää valmistelemaan on asetettu viestintäryhmä, johon kuuluvat Ville Majala, Jari Paakkunainen, Riitta Turunen ja Maija Venäläinen (sekä myöhemmässä
vaiheessa Sari Pauninsalo/sote). Viestintäryhmä on tehnyt esivalmisteluvaiheen viestinnälle viestintäsuunnitelman (liite).
Riitta Turunen on koonnut mukana olevien organisaatioiden viestijät viestintäverkostoksi, joka osaltaan tukee
kunkin organisaation johtoa uudistuksen maakunnallista valmistelua koskevassa viestinnässä henkilöstölle ja
asiakkaille. Valmisteluryhmän jäsenet vastaavat kukin osaltaan viestinnästä omassa organisaatiossaan tai omalle
taustaryhmälleen.

