MUISTIO

Päijät-Hämeen valmisteluryhmä 4/2017
Aika:
Paikka:

to 15.6.2017 klo 9.00 – 10.45
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)
Valmisteluryhmän kokoonpano
Organisaatio
Päijät-Hämeen liitto

Hämeen Ely-keskus

jäsen
Jari
Parkkonen
Jari
Paakkunainen
Riitta
Nieminen
Tommi Muilu
Jarmo Paukku
Riitta Turunen

nimike

vj nimike

maakuntajohtaja
x

hallintojohtaja
kehittämisjohtaja

x

johtaja

x

yksikön päällikkö

x
x

yksikön päällikkö

Hämeen TE-toimisto

Harri Jokinen

Uudenmaan Ely-keskus (liikenne)

Tuovi Päiviö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sari Hietala

kehittämispäällikkö

Päijät-Hämeen kunnat

Olli Alho

kaupunkikehitysjohtaja

x

x
Heikki Mäkilä
Pekka
Niemelä /
Asikkala

varajäsen

TE-toimiston johtaja
johtaja

elinkeinojohtaja /
Heinola

x
maaseutupäällikkö
x

Juha Hertsi
Riitta
Väänänen
Kari Kivikko

aluekehityspäällikkö
x
x

aluesuunnittelupäällikkö
yksikön päällikkö
yksikön päällikkö

Sinikka
Kauranen
Pekka
Voutilainen
Minna
Weurlander
Eija Kariluoma
Sami Kuikka
Harri
Numminen /
Hollola
Minna Elosuo
/ Orimattila

yksikön päällikkö
palvelujohtaja
suunnittelupäällikkö
neuvotteleva virkamies
työllisyysasioiden päällikkö
x
yrityskoordinaattori

maaseututoimen johtaja

pelastusjohtaja

Tarja
VuorentaustaHelin /
Kouvola
Juha Kolu

Timo Louna

toimitusjohtaja

Silja Mäkelä

ympäristöterveydenhuollon
johtaja

Sote/muutosjohtaja

Jouko Isolauri

väliaikainen
muutosjohtaja

Pardia

Marja-Liisa
Väisänen

Reea Kiiskilä

asiantuntija

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

Jari Hyvärinen

Juko

lomituspalvelujohtaja /
Sysmä
x
x

Kari Sartamo

Kunta-alan unioni

Kari Soppi

Kunta alan koulutettu hoitohenkilöstö
KoHo

Kirsi
Lehtimäki

palveluesimies
x
x

ryhmäpäällikkö

Elina
Saarijärvi
Ann-Mari
Lehtinen

x
Marjut Hakala

lomituspalvelujohtaja
johtokunnan puh.joht.

kuntoutuspsykologi

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti jäsenet tervetulleiksi Päijät-Hämeen
sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän kokoukseen.
2. Todetaan läsnäolijat
Läsnäolijat todettiin.
3. Maakuntauudistuksen ajankohtaistilanne
Kokouksen puheenjohtaja Tommi Muilu esitteli maakuntauudistuksen ajankohtaistilanteen.
Alkuperäisen suunnitelman mukainen aikataulu ei tule toteutumaan. Väliaikaishallinto ei
käynnisty 1.7.2017. Aikataulun muuttumisesta tullaan valtakunnallisesti tiedottamaan
todennäköisesti kesäkuun lopussa. Epävarmuus aiheuttaa haasteen valmistelutyölle, työtä tulee
kuitenkin jatkaa. 27.6.2017 järjestetään Päijät-Hämeessä väliaikaishallinnon valmisteleva
kokous. Kokouksessa käsitellään mm. väliaikaishallinnon rakennetta sekä muutosjohtajan sekä
projektitoimiston rekrytointia. Väliaikaishallinnon rakenteesta on päästy sopuun, mutta
henkilönimeämisiä ei ole vielä tehty. Väliaikaishallinnon toimielin tulee päättämään viestintään,
työjärjestelyyn sekä toimintatapoihin liittyvät yksityiskohdat.
Useampi lakikokonaisuus on tällä hetkellä lausunnolla tai käsittelyssä. Valinnanvapauspilotteihin
ensimmäinen hakukierros on meneillään. Useampi maakunta on pilotoinnista kiinnostunut,
hakuaikataulu on kuitenkin todettu varsin tiukaksi.
Hämeen ELY-keskuksessa on aloittanut viestinnän henkilö, joka työskentelee maku-asioiden
parissa päivän viikossa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
4. Sote- ja maakuntauudistuksen projektisuunnitelma
Kokouksen
puheenjohtaja
Tommi
Muilu
esitteli
projektisuunnitelman
sisällön.
Projektisuunnitelma lähetettiin tiedoksi kokouskutsun liitteenä. kokouksessa ei tehdä päätöksiä
projektisuunnitelmaan
liittyen.
Projektisuunnitelman
laitetaan
kesäkuussa
avoimelle
kommentoinnille valmistelijoille sekä asukkaille.
Kokouksessa keskusteltiin projektisuunnitelmasta ja se käytiin läpi. Ohessa kokouksessa esille
tulleet ehdotukset projektisuunnitelmaan liittyen:


Johdantoon ehdotettiin liitettävän kaikki uudelle maakunnalle siirtyvät tehtävät. Tällä
hetkellä johdannosta saa kuvan, että ainoastaan sote tehtäviä on siirtymässä
perustettavalle maakunnalle. Johdannon rakennetta ehdotettiin myös pohdittavan
uudelleen. Johdannon voisi rakentaa systemaattisesti suurten asiakokonaisuuksien
pohjalta.



Projektisuunnitelmaan tulee liittää uusi kuva valmistelun aikataulusta.



Projektisuunnitelmassa päivitettäessä tulee pohtia vielä sitä, kenelle
projektisuunnitelmaa tehdään.



Maku alatyöryhmien erityiskysymykset kappaletta ehdotettiin muokattavan.
Kokouksessa todettiin, että kyse on enemmänkin keskeisistä teemoista kuin
erityiskysymyksistä. Esitettyjä ”erityiskysymyksiä” voisi myös avata enemmän
tekstissä.



Elinvoima-asioiden erityiskysymyksissä esitetty järjestäjä/tuottajamalli ei ole
yksityiskohta vaan kyse on koko järjestäjä/tuottajamallin ekosysteemistä.



Elinvoima-asioiden erityiskysymykset listaan tulisi lisätä kuntien rooli kasvupalveluiden
tuottajana.



Maakunnallisen yhteistyön rakentuminen on keskeinen asia, jota myös tulisi avata
suunnitelmassa.



Sote- ja maakuntauudistuksessa korostuu henkilöstöviestintä. Asiaa tulisi avata ja
täydentää projektisuunnitelmassa.



Esitettiin, että projektisuunnitelmassa ei korostettaisi uudistusta hallinnollisena
uudistuksena vaan ennen kaikkea palveluiden uudistukseen tähtäävänä valmisteluna.



Tulevia työryhmiä esittelevää taulukkoa tulee tarkentaa. Järjestämisen ja tuottamisen
erottaminen on asia, jota tulee tarkentaa ja esim. tuoda esille miltä kannalta asiaa
lähestytään eri ryhmissä.

Päijät-Hämeen projektisuunnitelmassa esitetyistä poliittisen seurantaryhmän
koostumusvaihtoehdoista tulee toteutumaan vaihtoehto C, kertoi Jari Paakkunainen. Kokouksessa
todettiin, että asia tarkentuu kun valtakunnallisen valmistelun aikataulusta ja lakien voimaan
tulosta saadaan selvyys. Työryhmät ovat esittäneet, että mm. maakunnan palveluverkon
kartoittaminen on kesken ja sitä tulee jatkaa, joko nykyisissä ryhmissä tai perustettavissa
ryhmissä.
Keskusteltiin henkilöstöjärjestöjen asemasta väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä.
Henkilöstöjärjestöjen asemaa käsitellään valmistelutoimielimen valmistelevissä kokouksissa.
Kokouksessa todettiin lisäksi, että maakuntavaalit ovat valtakunnallinen asia, joka tarkentuu kun
uudistuksen aikataulu varmistuu.
Valmistelutoimielimen valmistelevassa kokouksessa 27.6. käsitellään uusien ryhmien perustamista
sekä muutosjohtajan valintaa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
5. Valmisteluryhmän jatko ja varapuheenjohtajan terveiset valmisteluryhmälle
Kokouksen
puheenjohtaja
Tommi
Muilu
esitteli
valmisteluryhmän
jatkoa
suhteessa
valtakunnalliseen valmisteluun. Todettiin, että uudistuksen kannalta ei ole aikaa pysähtyä ja
väliaikaishallintoa tulee alkaa valmistella ennen sen virallista käynnistymistä. Valmisteluryhmä ei
jatka väliaikaishallinnon aikana.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6. Valmisteluryhmän evästys jatkolle
Kokouksen puheenjohtaja esitteli maku alatyöryhmissä tehtyä kartoitustyötä, jonka perusteella on
muodostunut kuva tämänhetkisestä tilanteesta. Alatyöryhmät ovat täyttäneet esiselvityslomakkeet
ja keränneet evästyksiä jatkovalmistelua varten.

7. Muut asiat
Ville Majala esitteli Päijät-Hämeen maakuntauudistukselle avattuja ph2019 sivustoja. Sivustot on
avattu ja niiden päivittäminen jatkuu. Twitter päivityksiä varten sivustolla on käytössä
#paijathame esitunniste. Maku alatyöryhmien esiselvityslomakkeet sekä muu materiaali viedään
sivustoille.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

