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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.
3. Toimeksiannon yhteenveto
Esiselvitystietoja käytiin läpi organisaatioittain. Ryhmälle on syntynyt käsitys
organisaatioiden tehtäväaloista ja konkreettisista tehtävistä. Todettiin, että
laadittavassa esityksessä on hyvä seurata muiden maakuntien uudistustyön
etenemistä ja hyödyntää alueuudistus.fi sivuston materiaalia. Keskusteltiin
selvitystyön haasteista. Lainsäädännön valmistelu on edelleen kesken ja varmaa
tietoa tulevasta ei vielä ole. Aikataulu todettiin maakuntauudistuksen osalta olevan
todella tiukka.
Esiselvityspohjan kohtaan 2 liittyen keskusteltiin asiakkuuksista sekä
yhteistyökumppaneista. Ovatko esimerkiksi yritykset asiakkaita vai
yhteistyökumppaneita? Kohtaan 2 voitaisiin nimetä kehittämisorganisaatiot.
Täydennetään esiselvityspohjaa alueellisen liikuntaneuvoston kohdalta. Kohtaan
voidaan merkitä mm. opistot, PHLU sekä mahdollisesti myös urheiluseurat.
Maakunnallisen identiteetin edistäminen kohta todettiin varsin laajaksi. Tietoihin
voitaisiin lisätä keskeiset tekijät kuten kylät ja kaupungit, järjestöt, koulut ja
oppilaitokset, maakuntakirjasto sekä maakuntamuseo.
Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet kohtaan nähtiin
hyväksi lisätä Lahden kaupunki, oppilaitokset, Päijät-Hämeen liitto, Brysselin
toimisto ja ystävyyskaupunki toiminta.
Kotoutumisen edistäminen kohta on esitelty kattavasti. Kohdan tietoihin voidaan
lisätä mm. monikulttuurikeskus MultiCulti ja Lahden kaupungin Alipi ohjaus- ja
neuvontapalvelut.
Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen tehtäväalatietoihin on
syytä lisätä nykyiset yhteispalvelupisteet (Hartola, Heinola, Hollola ja Sysmä).
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Tehtäväalan mukana maakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta käytiin tiedot läpi
organisaatioittain. Siirtyvän henkilöstön tiedoissa oltava tarkkana, että saman
henkilön tietoja ei ole eri tehtäväalakohdissa tai eri ryhmän tiedoissa.
Kokouksessa otettiin esiin myös se, koska siirtyvää henkilöstöä aidosti kuullaan ja
otetaan mukaan valmisteluihin. KEHA lähettää ELY-keskusten luvut keskitetysti.
ELYn osalta tulee joka alatyöryhmän osalta huomioida että henkilöstö jakautuu
kahden maakunnan alueelle.
Sopimuksista todettiin, että keskeisimmät sopimukset voidaan lisätä
esiselvitystietoihin. Sopimusasiat saattavat nousta keskeiseen asemaan
valmistelussa. Jossain vaiheessa uudistustyötä tulee kaikki sopimukset käydä läpi.
Sihteeri lähettää vielä kiinteistöyhteenvedon jäsenille tarkistettavaksi.
Hankinnat kohtaan 7 todettiin, että sihteeri lähettää tarkennetun yhteenvedon
ryhmän jäsenille ja kohtaa tarkistetaan ja täydennetään.
Kohtaan 8 ICT todettiin listattavan valtakunnalliset käytössä olevat järjestelmät.

4. Kasvupalvelulaki
Ryhmälle on lähetetty tiedoksi lakiesitys laista alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista. Edellisessä kokouksessa 21.2.2017 lakiesitystä käytiin läpi.
Keskeiseksi asiaksi nostettiin liikelaitos / virasto teema.
5. Työryhmän jatko
Työryhmien jatkosta tiedotetaan maakuntauudistuksen valmisteluryhmän
kokouksessa 22.3.2017. Sihteeri kutsuu ryhmän koolle kun ajankohta varmistuu.
6. Muut asiat
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

