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PAIKALLA:
JÄSENET
Johtaja Jarmo Paukku, puheenjohtaja
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala
Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin, Heinola
Hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen, Lahti
Yhteysjohtaja Mari Kuparinen, Lahti
Toimialajohtaja Ismo Rautiainen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Tulosaluejohtaja Sari Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Johtaja Eija Mannisenmäki, Hämeen TE-toimisto
VARAJÄSENET
Sosiaalijohtaja Minna Veistilä, Sysmä
Maaseutusihteeri Heimo Mattila, Kärkölä
Strategiajohtaja Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
ASIANTUNTIJAT
Muutosjohtaja Seppo Huldén, Päijät-Hämeen liitto
Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén, Päijät-Hämeen liitto
Vastuuvalmistelija Pekka Virkkunen, Päijät-Hämeen liitto
Viestintäpäällikkö Marika Mesimäki, Päijät-Hämeen liitto
Johtava controller, Anu Mäkelä, Päijät-Hämeen liitto
Hallintojohtaja Jari Paakkunainen, Päijät-Hämeen liitto
Projektikoordinaattori Ville Majala, Päijät-Hämeen liitto
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MUISTIO
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Jarmo Paukku avasi kokouksen klo 12.30. Puheenjohtaja esitteli maakunta- ja sotevalmistelua tukevia verkostoja, joilla pyritään hyvien käytäntöjen ja synergiaetujen tehokkaampaan
hyödyntämiseen.
2. PÄIJÄT-HÄMEEN AJANKOHTAISTILANNE SEKÄ KATSAUS VALTAKUNNALLISEEN VALMISTELUUN
Muutosjohtaja Seppo Huldén esitteli valmistelun ajankohtaisia asioita. Uudistuksen on tarkoitus
tulla uuden aikataulun mukaisesti voimaan 1.1.2021. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen,
pelastustoimen ja kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille. Lakipaketin on tarkoitus
olla eduskunnan käsittelyssä loppuvuodesta 2018. Projektijohtaja Päivi Nerg kertoo
muutosjohtajille valmistelun etenemisestä Skype-kokouksessa torstaina 16.8.2018.
Kaikissa maakunnissa on samanlainen käsitys uuden aikataulun vaikutuksista maakuntien
valmistelutyöhön. Maakunnat kaipaavat selkeitä päätöksiä jatkorahoituksesta vuoden 2020
loppuun asti. Valmistelijoiden kohdalla ongelmaksi on osoittautumassa sijaisten saaminen
lähettäviin organisaatioihin. Päijät-Hämeen projektitoimistosta takaisin Asikkalaan siirtyy
asiantuntija Aapo Pispa ja Heinolaan osallisuus- ja demokratia valmistelija Lauri Majuri.
Epätietoisuus uudistuksen etenemisestä vaikuttaa haitallisesti myös sote-valmistelijoiden
rekrytointeihin. Maakuntahallitus on hyväksynyt projektitoimiston henkilöstön työsuhteiden
jatkamisen vuoden 2018 loppuun asti.
Päijät-Hämeen projektitoimisto on arvioinut mitä valmisteluteemoja viedään eteenpäin
ensisijaisesti nykyisessä tilanteessa. Sote-valmistelussa edistetään teemoja, jotka hyödyntävät
Päijät-Hämeen kuntayhtymän toimintaa. Maku-puolella ei tehdä yksityiskohtaista valmistelutyötä
siirtyvään henkilöstöön liittyen. Organisaatiorakenteen valmistelu ei ole syksyn asia, vaan
valmistelua jatketaan jatkoaskelien varmistuttua. Vaikuttamistoimielinten valmistelulla ei ole kiire.
Toimielinten valmistelu tullaan myös suhteuttamaan valtakunnallisen valmistelun etenemiseen.
Maakuntavaalit odottavat myös tarkentuvaa aikataulua ja valtakunnallista ohjeistusta.
Muutosjohtajan mukaan valmistelua ei voida kuitenkaan purkaa, koska projektitoimiston
käynnistäminen tyhjästä tulisi olemaan erittäin hankalaa ja aikaa vievää.
3. PÄIJÄT-HÄMEEN VALMISTELUN TALOUDEN TILANNEKATSAUS
Johtava controller Anu Mäkelä esitteli talousvalmistelun tilannekuvan. Päijät-Hämeelle on
myönnetty esivalmistelurahoitusta ajalle 1.6.–31.10.2018 655.000 euroa. Rahoituksen
omarahoitusosuus on pienentynyt 5 %:iin. Rahoitus ajalle 1.11.–31.12.2018 myönnetään, kun
selviää, milloin virallinen VATE aloittaa. Virallisen valmistelun rahoitus on 100 prosenttisesti valtion
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rahoitusta. Toteutuneet kustannukset Päijät-Hämeessä 31.5.2018 mennessä olivat 497.000 euroa,
josta maakuntaliiton omarahoitusosuus 10 % eli 49.700 euroa
Mäkelä kertoi, että vaikka uudistus siirtyi vuodella eteenpäin, koetalousarvio 2021 valmistellaan
syksyn aikana. Koetalousarvion palautusaika on ensi vuoden puolella. Valtiovarainministeriöllä on
suuret odotukset koetalousarvion suhteen. VM lähettää maakunnille ohjeistukset ja pohjat
koetalousarvion tekemiseen elokuun lopussa. Maakuntien muutoskustannustiedot tulee koota
myös VM:lle syksyn 2018 kuluessa. Mäkelä korosti kokouksessa koetalousarvion tärkeyttä PäijätHämeelle, maakunnan vuoden 2021 yleiskatteinen rahoitus tulee määräytymään vuosien 2019 ja
2020 keskiarvona.
Koetalousarvion tekeminen edellyttää alustavia linjauksia maakunnan organisaatiosta ja
valinnanvapauden toteutuksen aikatauluista, kaikkien siirtyvien organisaatioiden talouslukujen
muokkaamisen järjestäjän ja tuottajan luvuiksi sekä palvelutarpeen kasvusta aiheutuvien
kustannuspaineiden sekä muutoskustannusten tunnistamisen
Liite: Talousvalmistelun tilannekatsaus 14082018
4. VIESTINNÄN AJANKOHTAISET ASIAT
Viestintäpäällikkö Marika Mesimäki esitteli viestinnän ajankohtaiset asiat. Päijät-Hämeen
valmistelulle on avattu uudet verkkosivut www.uusiph.fi.
Päijät-Hämeen asukkaille on avattu kysely, jossa kysytään heille tärkeitä asioita sote-palveluissa.
Kysely on osa uuden maakunnan palvelulupauksen valmistelua, joka on alkanut keväällä.
Valmisteluun on tähän mennessä osallistunut muun muassa Päijät-Hämeen kuntien vammais- ja
vanhusneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja. Kysely avoinna 15.8.–16.9. välisen ajan.
Mesimäki kertoi valtakunnallisen viestintäverkoston työskentelystä ja aikataulutuksesta. Seuraava
tapaaminen järjestetään 29.8.2018. Tällöin aiheena on viestinnän to do – lista sekä Kainuun
muutosviestinnän organisaatiomallin esittely. Maakunnan vastuuviestijän to do – listan täydentyy
työn edetessä. Viestintäsuunnitelmaa tulee mm. päivittää koska valmistelun aikataulu on jälleen
muuttunut. Päijät-Hämeen viestintään on otettu käyttöön uusia kanavia, joiden hyödyntäminen
kuitenkin edellyttäisi lisäresursseja sisällön tuottamiseen. Päijät-Hämeen viestinnässä
hyödynnetään viestinnän valtakunnallisia verkostoja, joihin on liitytty mukaan sekä perustettuja
Päijät-Hämeen maakunnan viestintäverkostoja.
Liite: VATE 14.8.2018
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5. MUUT ASIAT
Projektipäällikkö Wilén kertoi, että maakunnan valmistelun aikataulutusta sekä painopisteitä
päivitetään loppuvuodelle 2018. Projektitoimisto tulee käymään läpi ja priorisoi
valmisteluteemoittain asiat, joita viedään loppuvuonna eteenpäin. Projektitoimiston laatii
yhteenvedon, jossa eteneminen aikataulutetaan.
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30 ja muistutti seuraavasta kokouksesta, joka järjestetään
poikkeuksellisesti 4.9.2018 Lahden Sibeliustalossa (Haapa-tila).

