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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.
3. Toimeksiannon eteneminen
Sihteeri kertoi maakuntauudistuksen ajankohtaisia asioita. Siirtyvää
henkilöstöä koskevien tietojen keräämisestä on tullut ministeriöltä
ohjeistus, jonka mukaan ennen sote- ja maakuntauudistusta koskevien
lakien voimaantuloa tulisi pidättäytyä liian yksityiskohtaisesta tiedon
keruusta. Väliaikaishallinnon käyttöön on valmisteilla maakunnille yhteinen
ohjeistus ja tiedonkeruupohja henkilötietojen keräämiseen. Muutosjohtajat
vierailevat Päijät-Hämeessä Vierumäellä 15.3.2017. Vierailun
ilmoittautuminen sulkeutuu 6.3.2017.
Keskusteltiin toimeksiannon alueellinen tienpito tehtäväalasta. Tapio
Ojanen totesi, että lainuudistusta tehdään parhaillaan. Tällä hetkellä ei ole
tietoa miten tieoikeuksien osalta päätetään. Janne Kojo avasi tienpito
tehtävänalan problematiikkaa. Tienpidon tehtävä sisältää monenlaisia osaalueita mm. tieverkon päivittäistä kunnossapitoa, väylärakenteiden
uusimista, uusinvestointeja ja liikenteen hallintaa ja suunnittelua. Tienpidon
tehtävien hoitaminen on yksi iso kokonaisuus L-vastuualueen tehtävissä.
Laki yksityisistä teistä on lausunnoilla 21.3.2017 saakka. Yksityistielaki on
tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.
Joukkoliikenteen järjestäminen todettiin teemaksi, johon tulee jatkotyössä
syventyä. Joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirtäminen maakunnalle ei
näytä lakiluonnoksen pohjalta mahdolliselta. Joukkoliikenne ei ole kuntien
tai maakuntien lakisääteinen tehtävä. Maakunta voi päättää, että liikenne
hoidetaan markkinaehtoisesti sen toimivalta-alueella.
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4. Tehtäväalojen päällekkäisyydet muiden alatyöryhmien kanssa
Alatyöryhmien puheenjohtaja keskustelevat alatyöryhmien tehtäväalojen
päällekkäisyyksistä 23.2.2017. Lähetettyjen esiselvitystietojen perusteella
alatyöryhmällä on yhteyspintoja kaikkien muiden työryhmien kanssa.
5. Seuraavaa kokousta varten selvitettävät asiat
17.3.2017 kokousta varten toimitetaan esiselvitystiedot toimeksiannon
loppuosan kohdista 5-8.
5. Tehtäväalaan mahdollisesti liittyvä omaisuus, vastuut ja sopimukset
6. Toimitilat ja kiinteistöt
7. Hankinnat
8. ICT
Kokouksessa tuotiin esiin toive ICT-teemaryhmän perustamisesta. ICT asiat
tulevat olemaan vaikeita. Esiselvitystiedoissa tällä erää voitaisiin lähteä
liikkeelle keskeisistä substanssijärjestelmistä. Talouspalvelut, ICT-palvelut
ja tukipalveluasioista on tulossa valtakunnallista tietoa lähiaikoina.
Hankintojen osalta esiselvitystyön tässä vaiheessa huomioidaan keskeiset
hankinnat. Toimeksiannossa ei ole annettu euromääräisiä rajoja.
Kokouksessa todettiin, että siirtyvään henkilöstöön liittyvät tiedot tulisi
esittää henkilömäärien lisäksi henkilötyövuosina. Henkilöstön osalta
keskusteltiin lisäksi hiljaisen tiedon siirtämisestä sekä osaamisvajeesta.
Tuleeko jatkossa esiin strategisia tehtäviä, joiden osalta puuttuu tekijöitä.
Siirtyvän henkilöstön määrän lisäksi tulisi jatkossa keskittyä avaamaan mitä
organisaatioiden eri tehtävät konkreettisesti sisältävät.
6. Aikataulutus ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 17.3.2017 klo 9.00 Päijät-Hämeen liitossa.
7. Muut asiat
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45

