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1. Lyhyt kuvaus
Kuvaa projektin tarkoitus ja luonne lyhyesti 1–3 lauseella. Mitä valmistelualueen tavoitetta projekti
toteuttaa? Mistä projektissa on kyse? Miksi projekti pitää toteuttaa?
Projektin tarkoituksena on laatia esitys Kanta-Hämeen maakunnan alueella järjestettävistä
maaseutuhallinnon tehtävistä. Tehtävä toteuttaa Maku-muutosryhmän palveluiden järjestämistä.
Projektissa selvitetään eri maaseutuhallinnon tehtävät ja niiden järjestäminen maakunnassa. Projekti pitää
toteuttaa, koska nykyisin valtion ja kuntien hoitamat tehtävät hoidetaan esityksen mukaan tulevaisuudessa
maakunnassa.
2. Projektin yhdyspinnat
Onko projekti kriittinen suhteessa jonkin toisen valmistelualueen tavoitteen saavuttamiseksi? Onko tämän
projekti osa poikkihallinnollista valmistelua? Miten projekti liittyy Tietohallinto- ja ICT valmistelualueen
projekteihin?
Projektilla on rajapintoja mm. ympäristöterveydenhuollon tehtäviin ja kasvupalveluihin. Projekti ei ole osa
poikkihallinnollista valmistelua eivätkä projektin tehtävät liity Tietohallinto- ja ICT-valmistelualueiden
projekteihin. Tehtäväkokonaisuuden tietohallinosta vastaa tulevaisuudessa pääasiassa uusi ruokavirasto.

3. Projektin tavoitellut lopputulokset ja hyödyt
Mitä projekti tavoittelee lopputulokseksi? Lopputulokset ovat konkreettisia asioita, jotka ovat valmiina
projektin päättyessä. Lopputulos voi olla esim. suunnitelma palveluverkosta. Lopputuloksi kirjataan 3-5.
Mitkä ovat projektin hyödyt? Hyödyt ovat vähemmän konkreettisia asioita, jotka saavutetaan projektin
toteuttamisen myötä. Esim. jonkin projektin hyötynä voi olla se, että asiakkaat saavat palvelut aikaisempaa
yhdenvertaisemmin.
Projektin lopputuloksena tavoitellaan suunnitelmia seuraavista asioista:
- maaseutuasioiden palveluverkostosta maakunnan alueella, sisältää sekä maataloushallinnon että
lomitushallinnon asiat
- palveluverkoston vaatimasta resurssitarpeista,
- maaseutuasioiden hoitamisesta tarvittavista yhteistyöstä maakunnan sisällä
- yhteistyöstä maakuntien välillä
hallintomalliin
liittyvät
maksajavirastosopimus

erikoispiirteet:

organisoitumiset,

tilaaja-tuottaja-malli,

liikelaitokset,
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Projektin hyöty on maaseutuasioiden hoitaminen koko maakunnan alueella samassa organisaatiossa, jolloin
tehtävien joustavaan järjestämiseen avautuu suuremmat mahdollisuudet. Organisaatiolla on myös jatkossa
useampi toimipiste maakunnan alueella, jolloin on mahdollisuus hyvään asiakaspalveluun.

4. Projektin päävaiheet ja tehtävät
Hahmottele lyhyesti projektin päävaiheet ja -tehtävät.
Esim. uutta toimintatapaa kehittävä projekti voi sisältää seuraavia vaiheita:
- Nykyisen toimintatavan kuvaus, tehty
- Keskeisten ongelmakohtien tunnistaminen
- Eri ongelmien etusijajärjestykseen asettaminen
- Ratkaisuehdotusten ideointi
- Ratkaisuehdotuksen valinta
- Uuden toimintatavan käyttöönotto pilottina
- Tiedon keräys ja tarvittavat muutokset toimintatapaan

- Ratkaisuehdotusten ideointi ja analysointi
- Jo laaditun nykyisen toimintakuvauksen pohjalta tunnistetaan keskeiset ongelmakohdat:



osaaminen ja resurssit: kuinka tehtävät hoidetaan maakunnittain kun tähän asti monia tehtäviä on
hoidettu kahden maakunnan alueella (yhden ELY-keskuksen alueella),
lainsäädäntö (eriyttämiset)

- Ideoidaan ratkaisuehdotukset

5. Rajaukset
Mitä projektissa tehdään tai mihin sen työskentelyn aikana otetaan kantaa?
Mitä projektissa ei tehdä tai mihin ei oteta kantaa vaan asia siirretään myöhempänä vaiheeseen?

6. Toteutuksen kriittisin tavoite
Arvioi, onko projektin kriittinen tavoite laatuun, kustannuksiin vai aikatauluun liittyvä. Esimerkiksi
maakunnan palkanmaksuun liittyvät asiat ovat aikataulukriittisiä ja tarvittaessa projektin edetessä on
joustettava kustannuksissa ja laadussa.
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7. Resurssit, aikataulu ja kustannukset
Millä resursseilla projekti on tarkoitus toteuttaa? Millainen aikataulu projektilla on? Mitä kustannuksia
projektista aiheutuu?
Projekti toteutetaan pääsääntöisesti virkatyönä olemassa olevia resursseja hyödyntäen. Palveluverkko ja
palveluiden järjestämisvaihtoehdot selvitetään maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Erityiskustannuksiin
on mahdollisuus hakea rahoitusta maakuntatoimistossa.
8. Riskit
Kuvaa lyhyesti millaisia riskejä aiheutuu, ellei projektia toteuteta.
Kanta-Hämeen maakuntauudistuksen valmistelussa jää huomioimatta maaseutuasioiden hoidon kannalta
merkittäviä asioita.
9. Liitteet
Otsikoi mahdolliset muut dokumentit tai tarkemmat suunnitelmat.

