MUISTIO

Päijät-Hämeen valmisteluryhmä 3/2017
Aika:
Paikka:

to 11.5.2017 klo 9.00 – 11.00
Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-porras 4. kerros, kokoushuone 4054.

Virtuaalitilan tiedot: ELY YHT Sonera Virtuaalihuone 03: PIN 221953#, pj 663152#, puh 020 637
8112. Aluehallinnon ulkopuolisille SIP-URI-osoite: 0206378112@video.sonera.fi (PIN
221953#).
Paikalla:

jäsenet (huolehdi tarvittaessa varajäsen paikalle)

Organisaatio
Päijät-Hämeen liitto

Hämeen Ely-keskus

jäsen

nimike

Jari
Parkkonen
Jari
Paakkunainen
Riitta
Nieminen
Tommi Muilu

x

Jarmo Paukku

x

Riitta Turunen

kehittämisjohtaja
johtaja

x
x

yksikön päällikkö

Harri Jokinen

Uudenmaan Ely-keskus (liikenne)

Tuovi Päiviö

johtaja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sari Hietala

kehittämispäällikkö

Päijät-Hämeen kunnat

Olli Alho

kaupunkikehitysjohtaja

Heikki Mäkilä
Pekka
Niemelä /
Asikkala

TE-toimiston johtaja

elinkeinojohtaja /
Heinola

x
maaseutupäällikkö
x

Taina
Blomqvist
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen hyvinvointiky
Sairaanhoitopiiri/Ympäristöterveydenhuolto

Jari Hyvärinen

Sote/muutosjohtaja

Jouko Isolauri

Pardia

Marja-Liisa
Väisänen

Juko

Kari Sartamo

Kunta-alan unioni

Kari Soppi

Kunta alan koulutettu hoitohenkilöstö
KoHo

Kirsi
Lehtimäki

lomituspalvelujohtaja /
Sysmä
x

Juha Hertsi

aluekehityspäällikkö

Riitta
Väänänen
Kari Kivikko

pelastusjohtaja

x

yksikön päällikkö

Sami Kuikka
Harri
Numminen /
Hollola

yksikön päällikkö
palvelujohtaja
suunnittelupäällikkö
neuvotteleva virkamies
x

työllisyysasioiden päällikkö
yrityskoordinaattori

Minna Elosuo
/ Orimattila

maaseututoimen johtaja

Tarja
VuorentaustaHelin /
Kouvola
Juha Kolu

lomituspalvelujohtaja
johtokunnan puh.joht.

Silja Mäkelä

ympäristöterveydenhuollon
johtaja

väliaikainen
muutosjohtaja
palveluesimies

x

aluesuunnittelupäällikkö

yksikön päällikkö

x
strategiajohtaja

x

x

Sinikka
Kauranen
Pekka
Voutilainen
Minna
Weurlander
Eija Kariluoma

x
Timo Louna

x

yksikön päällikkö

Hämeen TE-toimisto

x

vj nimike

maakuntajohtaja
hallintojohtaja

x

varajäsen

ryhmäpäällikkö

Reea Kiiskilä
Elina
Saarijärvi
Ann-Mari
Lehtinen

x

asiantuntija
kuntoutuspsykologi

Marjut Hakala

Paikalla oli lisäksi Lahden kaupungin edustajat Janne Mäki sekä etäyhteyden kautta EteläSuomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Eila Kaliste.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2. Todetaan läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat.
3. Maakuntauudistuksen ajankohtaistilanne
Puheenjohtaja esitteli maakuntauudistuksen ajankohtaistilanteen.
Virallista tietoa väliaikaishallinnon viivästymisestä ei ole tullut. Lakipaketti II sisällön kipupisteet
puheenjohtajan mukaan ovat valinnanvapaus, yhtiöittäminen ja siirtymäajat. Maakuntien
muutosjohtajien näkemysten mukaan lakipaketti ei mene esitetynlaisena läpi.
Maku käytännön asioista keskeisiä ovat mm. palvelukeskuksien perustaminen ja maakuntien rooli
ja omistajuus niissä sekä väliaikaishallinnon rahoitus. Tärkeä asia on myös Päijät-Hämeen
maakuntauudistus tilaisuuksissakin esille noussut teema maakuntien yhteistyön muodostumisesta.
Puheenjohtaja nosti esiin myös vallinnanvapauteen liittyvän problematiikan ja sen kuinka paljon
voidaan paikallisesti päättää valinnanvapauden osalta. Onko maakunnilla mahdollista tehdä omaa
mallia? Asia tulee selkenemään väliaikaishallinnon aikana. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi
kasvupalveluasioista sekä niihin liittyvistä siirtymäajoista. Puheenjohtajan mukaan maakunnassa
tulee jatkossa tarkasti pohtia, mitkä ovat viranomaistehtäviä tulevien lakien näkökulmasta.
Todettiin, että maakuntauudistuksen kokonaisuus on pirstaleinen ja on varsin vaikea hahmottaa
minkälainen maailma on lakien voimaatultua pitkällä aikajänteellä.
Puheenjohtaja kertoi myös valinnanvapauskokeiluista, joista on saatavissa edelleen rajallisesti
tietoa. Päätös kokeiluihin hakeutumisesta tulisi tehdä tämänhetkisen tiedon mukaan elokuuhun
mennessä. Valinnanvapauskokeiluihin hakeutuminen tarkoittaisi peruspalveluiden yhtiöittämistä.
Kokeiluissa maakunnille on ohjattu noin. 100 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä maakunnilla on
odottava kanta kokeiluihin liittyen.
Lomituspalvelulaki on tullut lausunnolla. Puheenjohtaja muistutti, että lausuntoja laatiessa on hyvä
muistaa, että niitä voidaan lähettää maakuntaliiton kautta, jolloin voidaan ottaa asioihin
mahdollisesti laajemmin kantaa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
4. Maakuntahallinnon projektisuunnitelman valmistelu
Puheenjohtaja Jari Parkkonen esitteli Päijät-Hämeen maakuntahallinnon projektisuunnitelmaa.
Uudet maakunnat on tarkoitus perustaa 1.7.2017 alkaen tai pian lakien hyväksymisen jälkeen.
Tuolloin maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan
ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa kunnes maakuntavaltuusto
aloittaa. Väliaikaisen toimielimen tehtävänä on valmistella toimintaa ja taloutta maakunnan
kokonaisuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti. Tehtävien järjestämisvastuu sekä henkilöstö
siirtyisivät maakunnille kokonaisuudessaan 1.1.2019.
Maakuntahallitus vastaa maakunnan perustamiseen liittyvän käytännön esivalmistelun ja
toimeenpanon johtamisesta ennen väliaikaishallintoa, sekä tekee esityksen väliaikaishallinnon
organisoitumisesta 5.6.2017 kokouksessaan.

Väliaikaishallinnossa yhdistetään maakuntauudistuksen ja soten valmistelut.
Päijät-Hämeen
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoksi esitetään neuvotteluiden ja valmistelun pohjalta
seuraavia jäseniä ja varajäseniä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: 3 jäsentä + 3 varajäsentä
Hämeen ELY-keskus: 1 jäsen + 1 varajäsen
Hämeen TE-toimisto: 1 jäsen + 1 varajäsen
Päijät-Hämeen liitto: 1 jäsen + 1 varajäsen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos: 1 jäsen + 1 varajäsen
Lahti (varajäsen Lahti)
Lahti (varajäsen Iitti)
Hollola (varajäsen Hartola)
Heinola (varajäsen Kärkölä)
Orimattila (varajäsen Padasjoki)
Asikkala (varajäsen Sysmä)

Päijät-Hämeen maakuntahallitus päättää toimielimen JOKO A) kokoonpanosta 5.6.2017 TAI B)
koostumuksesta 5.6.2017 ja sen jälkeen toimittaa nimeämispyynnöt.
Tarkoituksena on, että väliaikaishallinnon jäseninä toimivat viranhaltijat pysyisivät virkasuhteessa
omiin organisaatioihinsa. Lähettävä organisaatio maksaa työstä aiheutuvat kulut. Arvioitu
työmäärä on 3-6h/viikko. Valmistelutoimielimen jäsenet käyttäisivät toimielimessä itsenäisesti
toimivaltaansa, eivätkä he olisi tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia. He hoitaisivat
tehtäviään maakunnan yleisen edun näkökulmasta.
Maakunnan liitto kutsuu koolle valmistelutoimielimen ensimmäisen kokouksen lakien hyväksymisen
jälkeen. Tarvittaessa ennen tätä voidaan kokoontua valmistelevassa kokouksessa.
Puheenjohtaja korosti projektisuunnitelman elävän kokoajan ja valmistelun etenevän vauhdilla.
Projektisuunnitelman hyväksyy väliaikaishallinto, jolla on myös oikeus tehdä muutoksia
suunnitelmaan.
Todettiin, että suunnitelma on vielä keskeneräinen. Suunnitelmassa on täydennettävää ja
tarkennettavaa, mutta projektisuunnitelmasta haluttiin esitellä tämänhetkinen valmistelutilanne.
Maakuntauudistuksen valmisteluryhmä voi kommentoida projektisuunnitelmaa, tästä
valmisteluryhmää tiedotetaan tarkemmin kokouksen jälkeen. Projektisuunnitelmasta laaditaan
palautekysely ja suunnitelma laitetaan julkiseen kommentointiin kun se on tarkentunut.
Ensimmäiset maakuntavaalit 28.1.2018 tulevat olemaan poikkeukselliset. Projektisuunnitelman
tekstissä on maakuntavaalien toteuttamista kuvattu maakuntalain mukaan. Väliaikaishallinto alkaa
lakien hyväksymisen jälkeen ja loppuu maakuntavaalien jälkeen.
Väliaikaishallinnon työtä varten tullaan perustamaan 15–20 työryhmää. Tällä hetkellä pohdintaa
aiheuttaa se, miten substanssityöryhmät organisoidaan. Edetäänkö palvelukokonaisuuksien kautta
vai pyritäänkö luomaan Päijät-Hämeen oma mallin. Kokouksessa keskusteltiin, siitä miten
työryhmät organisoituvat ja millä perustein. Kokeilevan organisoitumisen kautta ehkä olisi
mahdollista löytää uusia avauksia eikä pysyttäydyttäisi nykyisissä toimintamalleissa. Toisaalta
alueuudistus.fi sivustoilla esitettyjen palvelukokonaisuuksien mukainen organisoituminen voi olla
todennäköisempi vaihtoehto, jos mallia käyttävät muut maakunnat ja ministeriö tätä mallia tukee.
Valmistelutoimielimen koostumuksesta on löydetty yhteisymmärrys Hykyn työvaliokunnassa 11.5.
sekä kuntajohtajakokouksessa 10.5. Kuntajohtajakokouksessa on esitetty toive siitä, että
valmistelutoimielin kokoontuisi pääsääntöisesti varajäsenineen ja että työryhmien kokoonpanoissa
huomioitaisiin erityisesti eri tilanteessa olevat kunnat.
Henkilöstön edustajat ovat mukana valmistelutoimielimen työssä läsnäolo ja puheoikeudella,
koostumukseksi voitaisiin esittää 3+3 järjestystä.

Toimielin on mahdollista kutsua koolle ennen kesälomia, tuolloin se ei vielä ole kuitenkaan
toimivaltainen. Väliaikaishallinto käynnistyy lakien hyväksyttyä ja päättyy maakuntavaltuuston
tultua valittua. Projektitoimisto jatkaa vuoden 2018 loppuun asti.
Todettiin, että muutosten hahmottaminen on tällä hetkellä vaikeaa, koska tehtävät ovat niin
suuressa muutoksessa. Järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen on suuri kokonaisuus, joka ei
kuitenkaan koske kaikkia ryhmiä. Uudistus aiheuttaa sen, että tilaaja puolella on oltava vahvaa
hankintaosaamista.
Esitys: Keskustellaan projektisuunnitelmasta ja merkitään tiedoksi valmistelun tilanne.
Päätös: Merkittiin tiedoksi maakuntajohtaja Jari Parkkosen esitys projektisuunnitelman
valmistelunvaiheesta. Keskusteltiin ja todettiin Päijät-Hämeen projektisuunnitelman valmistelun
tilanne.
5. Viestintäasiat
Sihteeristö esitteli viestinnän ajankohtaisia asioita.
Keskusteltiin henkilöstöfoorumin järjestämisestä. Todettiin, että henkilöstöfoorumi olisi hyvä
järjestää ennen kesälomia.
Maakuntauudistukselle suunnitellut ph2019 verkkosivut ovat edelleen työn alla. Suunnittelussa
tulee vielä huomioida se, ovatko sivut ainoastaan maku puolen sivut vai sote- ja
maakuntauudistuksen sivustot.
Maakuntauudistuksen alatyöryhmien esiselvityslomakkeet on tarkoitus viedä valmistuville ph2019
sivustoille liitteineen.
Esitys: Alatyöryhmien esiselvityslomakkeet liitteineen viedään ph2019 sivustoille.
Päätös: Päätettiin alatyöryhmien kokoamien esiselvityslomakkeiden viemisestä valmistuville
ph2019 sivustoille. Päijät-Hämeen liitto etsii sopivan ajankohdan henkilöstöfoorumille ja kutsuu
osallistujat.
6. Muut asiat
Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.
7. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään torstaina 15.6.2017 klo 9.00 alkaen.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:10.

