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1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Harri Mäkelä avasi kokouksen klo 9.00.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistion hyväksyttiin muutoksitta.
3. Toimeksiannon tarkentaminen
Esiselvitystietoja käytiin läpi kokouksessa organisaatioittain. Todettiin, että
toinen organisaatio voi olla kohdassa 1 asiakas sekä yhteistyökumppani.
Asian selventämiseksi ehdotettiin, että lomakkeeseen erikseen mainitaan
ELY-keskuksen henkilöstön työskentelevän kahden maakunnan alueella.
Vesienhoito tehtävistä järvisuomessa vastaa keskitetysti Pohjois-Savon ELY.
Kalatalous tehtävien osalta nostettiin esille henkilöstön lähiajan
eläköityminen. Osaavia tehtäväalan asiantuntijoita on vaikea löytää.
Sopimusten osalta nostettiin esille jatkuvuuden huomioiminen. Vai onko
parempi, että uusi maakunta aloittaa ”tyhjältä pöydältä”?
Rahoituspäätöksiä odottavista hankkeista todettiin, että ne voitaisiin
mainita esiselvitystiedoissa.
Ilmastoasiat ovat yksi teema, jotka tulevat nousemaan uuden maakunnan
tehtävissä.
ICT kohdassa 8 keskusteltiin virheinvestointien välttämisestä. Ryhmässä
todettiin muiden ryhmien tavoin, että ICT on laaja kokonaisuus, joka vaatii
tarkempaa perehtymistä, koska investoinnit usein kalliita. Erilaisten ICT
järjestelmien osalta tulee välttää tiedon päällekkäisyyttä. Päällekkäisyys
yleensä johtaa tiedon vääristymiseen. ICT valtakunnallista palvelukeskus
valmistelua tulee seurata ryhmässä tarkasti.
Sihteeri jatkaa esiselvitystietojen kokoamista ja lähettää pitemmälle viedyn
version ryhmälle kommentoivaksi.
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4. Muutosjohtajien vierailu 15.3.2017 Vierumäki
Muutosjohtaja vierailun osalta todettiin, että uutta tietoa
maakuntauudistuksen aikataulutuksesta ei seminaarissa tullut. Uutta tietoa
keskitettyjen ELY-tehtävien organisoimisesta ei tullut ilmi. Työryhmä
keskusteli järjestäjä/toteuttajamallista ja nosti keskiöön
hankintaosaamisen.
5. Työryhmien jatko
Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen valmisteluryhmän kokouksessa
22.3.2017 esitellään työryhmien jatkosuunnitelmia. Valmisteluryhmän
kokouksen jälkeen sihteeri kutsuu työryhmät koolle saadun ohjeistuksen
mukaisesti. Käytiin läpi Riitta Väänäsen laatimia esitys valmisteluryhmän
kokoukseen. Lisättiin esitykseen aineistojen yhteiskäytettävyyden kohta
sekä korostettiin esityksessä keskitettyihin ELY-tehtäviin liittyvää
problematiikkaa.
6. Muut asiat
Sihteeri esitteli maakuntauudistukselle valmistuvat verkkosivustot.
Sivustoille ehdotettiin lisättävän muiden maakuntien sote- ja
maakuntauudistussivustojen linkit.
7. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.30.

