MUISTIO 1/2017
Päijät-Hämeen valmisteluryhmä 1/2017
Aika:
Paikka:

ti 1.2.2017 klo 13.00 –
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#).
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jari Parkkonen avasi kokouksen klo 13.00.
2. Todetaan läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat. Ylijohtaja Pekka Savolainen on siirtymässä eläkkeelle, johtaja Tommi
Muilu toimii jatkossa valmisteluryhmän varapuheenjohtajana.
3. Maakuntauudistuksen ajankohtaistilanne
Puheenjohtaja esitteli maakuntauudistuksen ajankohtaistilanteen. Väliaikaishallintoa varten
tarvitaan projektitoimisto. Laki valinnanvapaudesta on lausuntokierroksella 31.128.3.2017. Väliaikaishallinnon aloituksen odotetaan käynnistyvän myöhässä.
Maakuntavaaleihin liittyvää uutta tietoa ei ole tullut.
Seuraavan valmisteluryhmän kokouksen materiaaleihin liitetään Päijät-Hämeen
maakunnasta laaditut laskelmat. Muistion liitteenä puheenjohtajan laajempi kalvosarja.
Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.
1. Alatyöryhmien työn käynnistynyt
Ville Majala esitteli kartoittamistyötä tekevien alatyöryhmien työskentelyä. Työryhmät ovat
aloittaneet toimeksiannon mukaisten tehtäväalojen läpikäynnin. Jokainen työryhmä on
kokoontunut kerran ja järjestäytynyt. Keskustelua kokouksissa ovat herättäneet mm.
maakuntaan siirtyvään henkilöstöön liittyvät asiat sekä maakuntien välisen yhteistyön
jatkuminen ja kehittäminen.
Puheenjohtaja korosti, että maakuntauudistusta varten tarvitaan hyvä perustieto nykyisestä
tilanteesta. Maaliskuussa aloitetaan esiselvitystietojen läpikäynti alatyöryhmittäin. PäijätHämeen on todennäköisesti oltava päätöksenteossa muita ripeämpi. Maakuntauudistus
edellyttää vankkaa lainpohjaa. Toukokuun lopulla tiedetään enemmän lakipakettien
etenemisestä.
Keskusteltiin alueellisista tienpitotehtävistä ja maakunnan sekä kuntien vastuista
tienpitotehtäviin liittyen. Todettiin, että alueellinen tienpito säilyy maakuntien tehtävänä.
Maakunnat voivat sopia yhteistyöstä jos yhteinen näkemys saavutetaan ja yhteistyö on
kustannustehokasta. Väliaikaishallinto ei voi kuitenkaan sopia tästä asiasta.
Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.
2. Viestintäasiat
Riitta Turunen esitteli viestintäryhmän valmisteleman maakuntauudistuksen viestinnän
viestintäsuunnitelman (liite). Valmisteluvaiheelle on tulossa omat verkkosivustot, joiden
kautta on tarkoitus mm. uutisoida alatyöryhmien työn etenemisestä. Viestinnän kanavaksi
esitetään myös mm. henkilöstötilaisuuksia. Riitta Turunen on koonnut mukana olevien
organisaatioiden viestijöistä viestintäverkoston.
Keskusteltiin henkilöstötilaisuuksien järjestämisestä sekä henkilöstölle suunnatusta
viestinnästä. Todettiin, että Maku-viestintä etenee esitetynlaisesti kunnes saadaan varmaa
tietoa lakipakettien toteutumisesta. Maakuntauudistuksesta tarvitaan henkilöstölle
tiivistettyä ja varmaa tietoa. Sivustojen valmistuminen on hyvä asia. Todettiin, että tässä
vaiheessa ei ole tarvetta isolle henkilöstötilaisuudelle. Jokainen organisaatio vastaa
viestinnästä. Pidetään yhteisesti huolta tiedon ajankohtaisuudesta.
Päätös: Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma ja siinä esitetyt viestintätoimet. Järjestetään
henkilöstötilaisuus myöhemmässä vaiheessa.

3. Työohjelma
Riitta Turunen esitteli päivitettyä esivalmisteluvaiheen työohjelmaa (liite). Todettiin, että
työohjelmaa kannattaa työstää koko esivalmisteluvaiheen ajan. Monelta osin lakipohjan
puuttuminen vaikeuttaa esivalmisteluvaihetta ja saattaa tehdä siitä turhaakin tällä hetkellä.
Keskusteltiin poliittisen työryhmän perustamista. Puheenjohtaja totesi, että asia tulee
ajankohtaiseksi vasta vaalien jälkeen. Työryhmät tekevät tällä hetkellä tiedonkeruuta,
sisällön tuottaminen tapahtuu myöhemmin. Varapuheenjohtaja Tommi Muilun mukaan
pohjatyö on tehtävä hyvin, paukkuja ei kannata vielä laittaa jatkotyön pohdintaan.
Päätös: Hyväksyttiin päivitetty työohjelma kevätkauden työsuunnitelmaksi.
4. Muut asiat
EU-säädökset, ohjelmat ja niiden hallinnon perusta eivät muutu maakuntauudistuksessa.
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman osalta välittävänä
toimielimenä ovat 2019 alkaen kaikki maakunnat. Välittävän toimielimen tehtävien
hoitamisesta useamman maakunnan yhteistyönä voidaan sopia. Yhteistyön jatkosta tulisi
sopia tämän vuoden aikana. Puheenjohtaja esitti, että rakennerahastopuolen toimijat
voisivat toimia asian alullepanijana.
5. Seuraavat kokoukset
Kevätkauden kokoukset pidetään seuraavina ajankohtina:
•
keskiviikko 22.3.2017 klo 9 alkaen
•
torstai 11.5.2017 klo 9 alkaen
•
torstai 15.6.2017 klo 9 alkaen
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

