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Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat – alatyöryhmän
kokous
Aika

20.6.2017 klo 14.00

Paikka

Lahden virastotalo, ELYn B-portaan 4. kerroksen
kokoustila nh(20)

Osallistujat: jäsenet (huolehdi tarvittaessa varajäsen paikalle)
Kari Kivikko, pj, Hämeen ELY-keskus
Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus
Juha Poutiainen, Hämeen ELY-keskus (etänä)
Mirja Karila-Reponen, Päijät-Hämeen liitto
Silja Mäkelä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Pekka Niemelä, Asikkalan kunta
Taina Blomqvist, Sysmän kunta
Päivi Rönni, MTK Häme ry (etänä)
Virpi Saarinen, Jyty ry
Ville Majala, siht., Päijät-Hämeen liitto
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.
2. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset
Työryhmän sihteeri esitteli valmistelun ajankohtaisia asioita. Maakuntalain ja
soten järjestämislain lakiesitykset ovat perustuslakivaliokunnassa
lausunnolla. Uudistuksen aikataulu riippuu lakien voimaantulosta.
Päijät-Hämeen maakuntauudistukselle on avattu omat kotisivut. ph2019.fi/
sivustoille kerätään työryhmien tuottama materiaali sekä kokousten
muistiot. Sivustot ovat vielä keskeneräiset eikä kaikkia materiaaleja ole
ehditty vielä viemään sivustoille.
Maakuntahallitus on käsitellyt väliaikaisen toimielimen rakenteen. Toimielin
kokoontuu valmistelevaan kokoukseen kesäkuun lopulla.
3. Tavoitetilakorttien tarkentaminen
Kokouksessa käytiin läpi vaikuttavuus kortit tehtäväaloittain.
Sovittiin ettei kortteja laiteta vielä ph2019 sivustoille. Korttien jatkotyötä
tulee jatkaa ja tarkentaa palveluverkostokuvausta.
 Timo Kukkonen esitteli korttia maaseudun kehittämispalveluiden
osalta. Kokouksessa tuotiin esiin mm. Leader-toimintatavan
huomioiminen jatkovalmistelussa.
 Silja Mäkelä esitteli ympäristöterveydenhoidon vaikuttavuus korttia.
Keskeisiksi kohdiksi nostettiin esiin kysymys yhteistyön
organisoinnista sekä asiakasnäkökulman huomioimisesta.
Ympäristöterveydenhoidon osalta valmistelun tulee siirtyä jatkossa
palveluverkoston kartoittamiseen.
 Lomituspalveluiden vaikuttavuuskorttia esitteli Taina Blomqvist.
Lomituspalveluiden osalta kokouksessa keskusteltiin mm.
lomituspalveluiden ja erilaisten liiketoimintamahdollisuuksien
yhdistämisestä. Esille tuotiin myös se, miten maakuntien väliseen
yhteistyöhön voitaisiin varautua ja ennakoida muutoksia.
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 Yhteistoiminta-alueen vaikuttavuustietoja esittelivät Virpi Saarinen
sekä Pekka Niemelä. Tiedot on täytetty viljelijän näkökulmasta.
Keskeistä on tukien maksun sujuvuus sekä neuvontapalveluiden
saatavuus. Keskusteltiin Päijät-Hämeen maatilojen määrästä sekä
maatilojen välisestä yhteistyöstä.
4. Alatyöryhmän terveiset siirryttäessä väliaikaishallintoon
Puheenjohtaja totesi esiselvitysvaiheen loppuvan. Maaseutuasiat ryhmä on
laatinut toimeksiannon mukaisen selvityksen sekä tuottanut materiaalia
jatkovalmistelua varten. Kokouksessa nähtiin, että työryhmällä on hyvät
edellytykset jatkaa maakuntauudistusta. Väliaikaishallintoon siirtymisen
aikataulusta ei ole vielä selvyyttä eivätkä ryhmät ole saaneet seuraavaa
toimeksiantoa.
Maaseutuasiat
ryhmän
näkemyksen
mukaan
väliaikaishallinnon
vaihe
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aiempaa
selkeämpää
sekä
konkreettisempaa
toimeksiantoa
sekä
Päijät-Hämeen
valmistelun
aikataulutusta. Seuraavassa toimeksiannossa ryhmien tulisi pohtia
tarkemmin palveluverkkoja sekä palvelukuvauksia sekä saada tietoa
maakuntien yhteistyömahdollisuuksista. Kokouksessa ehdotettiin, että
tulevien ryhmien jäseniä voitaisiin tiedottaa etukäteen ryhmien
kokoonpanosta, tehtäväannosta sekä työn vaiheistuksesta. Päijät-Hämeen
sote- ja maakuntauudistuksen projektisuunnitelmaluonnoksessa esitetty
ryhmäjako nähtiin järkevänä.

5. Muut asiat
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita. Seuraavaa kokousajankohtaa ei
sovittu. Ryhmä jää odottamaan ohjeistusta jatkosta ja sihteeri jatkaa
tiedottamista valtakunnallisesta valmistelusta.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

