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OSALLISTUJAT:

Mika Kari, puheenjohtaja
Sonja Falk
Jukka Mölsä
Erkki Nieminen
Elisa Lientola
Arja Nikkanen
Hannu Mäkinen
Kristiina Hämäläinen
Aimo Ryynänen
Kirsi Lehtimäki
Kati Liikonen
Matti Mäntylä
Juha Rostedt
Jarmo Paukku, kommenttipuheenvuoro
Susanna Leimio, esittelijä
Arja-Tuulikki Wilén
Seppo Huldén
Sari Mertsalmi, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Mika Kari avasi kokouksen klo 10.30. Esityslistalta jätettiin kohta 4. pois, koska
esittelijä oli estynyt saapumasta paikalle.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Todettiin edellisen kokouksen muistio kokouksen kulun mukaiseksi.
3. TILANNEKATSAUS
Muutosjohtaja Seppo Huldén kertoi tilannekatsauksen uudistuksen osalta.
Aikataulut ovat tällä hetkellä suurin epäilyksen aihe. Lainsäädäntöä odotellaan kokonaispaketin
osalta. Kasvupalvelulait eivät välttämättä ole samalla kertaa hyväksyttävänä.
Projektitoimiston kokoonpanoon on tullut muutamia muutoksia, talouden vastuuvalmistelija palasi
takaisin kaupungin palvelukseen ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman valmistelussa on aloittanut 2.1.
Eili Ikonen. Talousvalmisteluun ei ole tällä hetkellä vielä nimetty uutta henkilöä.
Uusi maakuntajohtaja aloittaa liitossa keskiviikkona 9.1.2019.
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5. JÄRJESTÄMISEN VALMISTELUN ESITTELY
NHG (Nordic Healthcare Group) esittely siirrettiin. NHG esittelee myöhemmin järjestettävässä
tilaisuudessa järjestämisen valmistelua tarkemmin. Muutosjohtaja Seppo Huldén avasi järjestämisen
valmistelua pääpiirteittäin ja esitteli valmistelusta muutamia kohtia. Paikalle oli kutsuttu myös
kommenttipuheenvuoroon varautunut ELY keskuksen johtaja Jarmo Paukku ja hallintopäällikkö Merja
Saasmo Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Saasmo oli estynyt tulemasta paikalle.
Muutosjohtaja Huldén poimi muutamia tärkeimpiä kohtia järjestäjän valmistelun loppuraportilta.
Perehdyttiin tarkemmin mm. kohtaan poliittisen järjestäjän, viranhaltijajärjestäjän ja liikelaitoksen
työnjako eri tehtäväkokonaisuuksissa.
Projektitoimiston suunnitelmissa on pitää erillinen tilaisuus järjestämisen valmistelun osalta
väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (vate), poliittiselle ohjausryhmälle ja kaikille valmistelijoille.
Paukku piti kommenttipuheenvuoron lähinnä elinvoimanäkökulmasta ja erityisesti kasvupalveluiden
osalta.
Paukku kävi läpi asiakaslähtöistä palveluintegraatiota, järjestäjän vastuita, valinnanvapauden
hallintaa, markkinoiden kartoitusta sekä järjestäjän osaamisen tarpeita.





Palvelukokonaisuuksien kuvaamisessa tulisi olla mukana sote-palveluiden lisäksi myös
kasvupalvelut ja muut yhdyspinnat kuntien ja järjestöjen toimintaan sekä koulutukseen.
Palveluketjuun voi kuulua myös kunnan, muun viranomaisen tai tahon järjestämiä palveluja.
Maakunta huolehtii siitä, että palvelun tuottajat toimivat keskenään yhteistyössä siten, että
asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja.
Markkinakartoitus on tärkeä osa järjestäjän ennakoivaa palveluiden saatavuuden
varmistamista.

Muutosjohtaja Huldén kommentoi pelastuslaitoksen puolesta. Järjestämisen ja tuottamisen malli on
pelastuslaitoksen osalta selkeä. Järjestämiseen ei ole tulossa paljon tehtäviä. Ainoastaan
varautuminen on laajempana tulevassa maakunnassa. On pohdittu pitääkö varautumisen osalta olla
maakunnassa jopa 2 henkilöä. Pelastustoimi toimii samalla tavalla kuin nytkin. Päätettävänä on vielä,
että kenellä on jatkossa ensihoito, joka on nyt kahdessa paikassa.
Käytiin keskustelua poliittisen ohjauksen ja viranhaltijoiden rooleista uudessa maakunnassa.
LIITE: Kommenttipuheenvuoro 7.1.2019
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6. HYTE-ORGANISOITUMINEN
Ehkäisevän työn seutukoordinaattori, sote-valmistelija Susanna Leimio

Puheenjohtaja Mika Kari joutui poistumaan kokouksesta ja pyysi Juha Rostedtia hoitamaan
puheenjohtajan tehtävää kokouksen loppuajan.
Valmistelija Susanna Leimio esitteli HYTE-työskentelyä Päijät-Hämeessä, hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tehtäviä maakunnassa sekä HYTE-työryhmän työskentelyn tuloksena syntynyttä
ehdotusta maakunnallisesta HYTE-rakenteesta.





Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on ollut jäsentymätöntä ja johtajuutta ei ole
määritelty.
Seudullista yhteistyötä sekä yhteistoiminnan sisältöjä ja rakennetta on kehitetty jo useamman
vuoden ajan.
Tulevalla maakunnalla on keskeinen rooli HYTE-työssä.
Maakunnallinen HYTE-rakenne mahdollistaa toimijoiden yhdessä tekemisen ja esimerkiksi
maakunnan tuen kunnille.

Työ jatkuu: Tavoitteet vuodelle 2019-2020





HYTE-rakenteen toimeenpano.
Keskeisten HYTE-yhdyspintojen määrittely.
HYTE-tiedon kokoaminen ja tiedolla johtaminen.
Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman valmistelu.

LIITE: PolOhry_07012019_Leimio

7. TIEDOLLA JOHTAMISEN VALMISTELU
Toimialajohtaja Jouni Peltomaa oli estynyt saapumasta paikalle. Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén
kertoi valtakunnallisesta maakuntatieto-ohjelmasta.
Maakuntatieto-ohjelmassa rakennetaan yhtenäinen tietopohja, joka on sujuvasti ja tarpeiden
mukaisesti kaikkien osapuolten käytössä maakuntien palvelujen järjestämisessä sekä tukee
vaikuttavaa ja kustannustehokasta ohjausta ja johtamista.
Päijät-Hämeessä perustetaan tiedolla johtamisen ohjausryhmä, jossa on kaikkien siirtyvien
organisaatioiden edustus.
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Lahden kaupungilla on tiedolla johtamisen prosessi käynnissä, johon myös hyvä tutustua.
LIITE: Tiedolla johtaminen_valtakunnallinen valmistelu
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Juha Rostedt päätti kokouksen klo 11.51.
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