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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00
2. MAKU-ajankohtaiset asiat
Työryhmän sihteeri esitteli maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat.
Maakuntalain ja soten järjestämislain lakiesitykset ovat
perustuslakivaliokunnassa lausunnolla, lisätietoa mm. uudistuksen
aikataulusta tulossa lähiaikoina.
3. Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista
Harri Jokinen, Hämeen TE-toimistosta ja Sami Kuikka, Lahden kaupungilta
esittelivät lakia rektytoinnista-ja osaamispalveluista sekä lakien sisältämiä
määritelmiä.
Uudet maakunnat eivät tuota jatkossa palveluja eikä TE-toimistoilla ole
roolia uudessa laissa. Valinnanvapaus ulottuu myös rekrytointilain puolelle.
Laissa rekrytoinnista korostuu suunta kohti mekaanista työnhakua.
Kaupunkien näkemyksen mukaan työllistämisvelvoiteosassa tulisi
huomioida suunnitelmallisuus sekä yksilölliset palvelut vahvemmin.
Työttömän työnhakijan tulee ilmoittaa jatkossa seitsemän päivän välein
työttömyyden jatkumisesta. Kuntien rooli rekrytointi- ja
osaamispalvelulaissa on vähäinen. Kunnilla voi olla roolia lain 9. pykälässä
monialaisista palveluiden arvioinnista määriteltäessä. Suurten kaupunkien
kanta lakiin rekrytointipalveluista- ja osaamispalveluista on kriittinen.

4. Kotouttamislaki uudistuu
Anita Salonen, Hämeen ELY-keskuksesta ja Anne Saloranta, Lahden
kaupungilta esittelivät kotouttamislakia työryhmälle. Laissa on määritelty,
että maahanmuuttajalla on oikeus kotouttamispalveluihin. Anita Salonen
korosti, että kotouttamisessa on aina korostunut työn koordinointi. Kunta ja
maakunta tulevat olemaan kotouttamisessa keskeiset toimijat.
Liite: Maakuntauudistuksen vaikutuksia lakiin kotoutumisen edistämisestä
esitys
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5. Elinvoima-asiat vaikuttavuusyhteenveto
Kokouksessa käytiin läpi edellisessä kokouksessa täytetty
vaikuttavuuskorttien yhteenveto ja täydennettiin tietoja.
6. Työryhmän terveiset väliaikaishallinnolle
Työryhmä on täyttänyt esiselvityslomakkeen ja vaikuttavuuskortin ryhmän
tehtäväaloilta. Väliaikaishallinnon vaiheeseen siirtyminen todennäköisesti
siirtyy, joten ryhmä jää odottamaan uutta tehtäväantoa tai uusien ryhmien
perustamista. Sihteeri muistutti, että Päijät-Hämeen sote- ja
maakuntauudistuksen projektisuunnitelmaa on mahdollista kommentoida
kesän aikana.
7. Muut asiat
Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

