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1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Kari Kivikko avasi kokouksen klo 13.00. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Silja Mäkelä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä. Työryhmän
sihteerinä kokouksissa toimii Ville Majala. Kokouksen asialista hyväksyttiin
muutoksitta. Käytiin läpi esittelykierros.
2. Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen esivalmistelu ja aikataulutus
Ville Majala esitteli Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen rakentumista sekä
aikataulutusta ja valtakunnallista prosessia. Tehtäväalat ja niiden kuvaukset
löytyvät alueuudistus.fi -sivuilta. Keskusteltiin väliaikaisen
valmistelutoimielimen muodostamisesta sekä alatyöryhmien työn jatkumisesta
1.7. jälkeen. Puheenjohtaja totesi, että alatyöryhmien valmistelutyö
todennäköisesti jatkuu, mutta vielä ei tiedetä missä muodossa.
3. Alatyöryhmän tehtävät
Puheenjohtaja esitteli toimeksiannon mukaiset tehtäväalat. Tehtävät on
toimeksiannossa esitetty maakuntalakiluonnoksen 6 §:n mukaisesti.
Kokouksessa hahmotettiin työryhmän jatkotyölle ja esiselvitystietojen
keräämiselle vetovastuita tehtäväaloittain.
 Maatalous ja maaseudun kehittäminen / Hämeen ELY-keskus
 terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten
terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut
(ympäristöterveydenhuolto) / Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sekä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä
kasvinterveyden valvonta / Hämeen ELY-keskus. Tehtäväala edellyttää
mahdollisesti myös Eviran asiantuntijuuden hyödyntämistä.
 maataloustuotteiden markkinajärjestelyt / tehtäväala yhdistettiin maatalous
ja maaseudun kehittämisen yhteyteen Hämeen ELY-keskukselle kuuluvaksi
tehtäväalaksi
 maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen /
Lomituspalvelut ovat STM:n alaista toimintaa, toimeenpanosta vastaa
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Lomituspalvelut jakautuvat alueisiin,
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paikallisyksiköihin, jotka vastaavat lomituspalvelujen järjestämisestä. Taina
Blomqvist lupasi kerätä tarvittavan esiselvitysmateriaalin
4. Toimeksiannon käytännön toteuttaminen
Maakuntauudistustyö eri maakunnissa on organisoitunut melko samalla tavoin.
Muiden maakuntien jo tehtyä työtä on järkevä hyödyntää. Henkilöstöön
liittyvissä esiselvitystiedoissa huomioidaan ostopalvelut ja määräaikaiset
asiantuntijat, siltä osin kun ne liittyvät tehtäväaloihin. Todettiin, että
esiselvityksessä henkilöstön osalta riittää karkea määrä. Henkilömäärä voidaan
merkitä henkilötyövuosina.
Kokouksessa sovittiin, että esiselvitystietojen kartoittaminen aloitetaan
ympäristöterveydenhuollon sekä lomituspalveluiden osalta kokonaisuudessaan
toimeksiannon mukaisesti. ELY-keskusten alaiset tehtäväalatiedot kootaan 13.3.
kokoukseen mennessä.
5. Yhteistyötarpeet muiden alatyöryhmien kanssa
Todettiin, että toimeksiannon tehtäväaloissa on tehtäviä, joilla on rajapintoja
toisten alatyöryhmien tehtävänalojen kanssa sekä ryhmän sisällä.
6. Aikataulutus ja seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset järjestetään:
 20.2.2017 klo 9.00 ELY-keskus 4 krs. iso neuvotteluhuone. Kokousta varten on
varattu videoyhteys Hämeenlinnan ELY-keskuksesta (kokoushuone Parvi).
 13.3.2017 klo 13.00 ELY-keskus 4 krs. iso neuvotteluhuone.
7. Muut asiat
Maa- ja metsätalousministeriö järjestää maakuntauudistuksen informaatio- ja
keskustelutilaisuuden 8.2.2017 Helsingissä Kuntalolla klo 9.00.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kari Kivikko päätti kokouksen klo 14.30

