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Maakuntauudistuksen muutosryhmän kokous / 13
Aika:

Keskiviikko 11.4.2018 klo 13:00 - 15:00

Paikka:

Vanajantie 10 B, nh. Kokousparvi 5 krs.

Osallistujat: Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, varapj.
Samuel Haataja, Etelä-Suomen AVI
Pekka Voutilainen, Hämeen TE-toimisto
Anita Salonen, Hämeen ELY-keskus
Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus
Petri Talikka, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Heikki Pusa, Hämeen liitto
Osmo Väistö, Hämeen liitto
Harri Mäkelä, Hämeen ELY-keskus
Anna-Kaisa Häppölä, Hämeen TE-toimisto
Markku Paija, Leena Haimi, Forssan seutu
Ari Uotila, Kaisa Tyrni, Hämeenlinnan seutu
Pirkko Sukula, Riihimäen seutu
Jouni Riihimäki, Pardia
Paula Mustonen, Elina Sorvari, JUKO
Terhi Koivisto, Miikka Viitala, Julkisen alan unioni
Jarkko Savilepo, KoHo
Matti Lipsanen, Oma Häme/Hämeen liitto
Riikka Järvinen, Oma Häme, sihteeri
Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi samalla, että keskustelu lakivalmistelusta
käy vilkkaana tällä hetkellä. Kari Kivikko on ollut eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavana. Maku I ja valinnanvapauslaki käsitellään eduskunnassa kesäkuussa. Käsittelyaikataulun toteutuminen on todella tärkeää maakuntauudistuksen
toteutumisen kannalta. Kuitenkin on todennäköistä, että Maku II, mikä sisältää substanssilait, jää käsittelyyn syyskaudelle, koska eduskunta ei ehdi käsitellä lakipakettia.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Ajankohtaiskatsaus maakuntauudistuksen valmistelusta
Matti Lipsanen antoi katsauksen sekä valtakunnallisesta että Kanta-Hämeen ajankohtaisesta valmistelusta.
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Maakuntavalmistelua on tehty 1½ vuotta. Lakiesitykset ovat siirtyneet eduskunnan
käsittelyyn ja niiden läpimenoa odotetaan viimeistään kesäkuussa. Väliaikaishallinto
perustetaan heinäkuun alussa (oletus) ja tekee maakunnista juridisia yksiköitä. Maakuntavaalilautakunnat pitää asettaa noin 50 pv ennen vaaleja. Aikataulu on hyvin kireä, tällä hetkellä vaalien valmistelussa puhutaan viikoista ei kuukausista. Maakuntahallitus kokoontuu 18.6. Hyvin suurella todennäköisyydellä uudet lait eivät ole tällöin
voimassa. Maakuntahallituksen ylimääräinen kokous onkin sovittu heinäkuun alkuun.
Ministeriöiden simulointikierrokset helmi-maaliskuulla käytiin menestyksekkäästi läpi
mm. MMM, TEM ja sisäministeriön kanssa.
Maakunnan hallintomallin valmistelusta Matti Lipsanen kertoi, että maakuntavaltuusto
ei hyväksynyt kaikilta osin Oma Hämeen esitystä hallintomalliksi. Uutta mallia valmistellaan parhaillaan ja esille nostetaan erilaisia vaihtoehtoja, joita valtuustolle tullaan
esittelemään.
Matti esitti myös pari toivetta vastuuvalmistelijoille: Tällä hetkellä maakuntavalmistelussa mietitään, millaisia asioita päätetään lautakunnassa ja mitkä asiat virkamiesvalmistelussa. Vastuuvalmistelijoita pyydetään ilmoittamaan Marjo Lindgrenille (Oma
Häme), kun sisältölainsäädännöstä löydetään uutta tietoa päätöksenteon osalta. On
tärkeää, että päätössisällön ja konsernirakenteen valmistelu etenee tiiviisti yhdessä.
Maku-valmistelu tiivistyy ja pikkuhiljaa valmisteluprojekteissa ryhdytään maakunnan
tehtävien kautta miettimään mm. resurssien käyttöä. Vastuuvalmistelijoita pyydetään
miettimään tehtävissä tarvittavaa henkilömäärää. Tästä toimitetaan lisätietoa.
Syksyllä 2019 järjestetään taloushallinnon simulaatio, jossa pyritään määrittämään
mitä erilaisten toimintojen ylläpitäminen tulee maksamaan. Maku-toimintoihin varatun
46-48 miljoonan euron tulisi kattaa toiminta. Maltillinen menokehitys on saavutettavissa, mutta muutoskustannukset tulevat olemaan suuret. Maakunta tulee kohtaamaan myös ylimääräisiä kustannuksia, kuten vuokrien nousua. Tehostamisella on
kuitenkin mahdollisuus saavuttaa säästöjä.
Puheenjohtaja totesi omassa puheenvuorossaan Kanta-Hämeen valmistelun olevan
yleisesti hyvällä tasolla ja pidemmällä kuin monessa muussa maakunnassa. KantaHämeen ryhmä on yhtenäinen ja toiminta etenee. Oma Häme on lähtenyt hyvin rakentamaan maakuntauudistusta. Vaikka maakuntavalmistelulta ja väliaikaishallinnolta puuttuu mandaatti päättää ylimaakunnallisista asioita, tämä ei estä suunnittelua.
4. Maku-organisaatioiden ICT-järjestelmien selvitystyön tilanne
Riikka Järvinen antoi katsauksen maku-organisaatioiden ICT-järjestelmien kartoituksesta.
Valtiolta siirtyvien tehtävien tietojärjestelmät -esiselvitys on valmistunut. Selvitys etenee konkreettiseen valmisteluvaiheeseen valtakunnallisella tasolla yhteistyössä maakuntien kanssa. Valtiolta siirtyviä järjestelmiä on noin 280 kpl. Mukana on järjestelmiä
jotka eivät siirry maakuntiin ja joita ei tarvitse muutoksessa huomioida. Suurin osa
siirtyvistä tietojärjestelmistä on niin sanottuja helppoja järjestelmiä, jotka ovat esimerkiksi Citrixillä käytettävissä. Maakunnan omat järjestelmän korvaa esimerkiksi valtion
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nykyiset maksuliikennejärjestelmät. Valtiolta siirtyy noin 31 vahvasti integroitua järjestelmää, nämä ovat erittäin haastavia siirrettäviä. Lisäksi valtiolta siirtyvissä järjestelmissä on mukana 42 sellaista tietojärjestelmää, joihin suunnitellaan juuri tällä hetkellä
korvaavaa järjestelmää.
Myös kunnilta siirtyvien maku-tietojärjestelmien selvitys on meneillään. Hämeen pelastuslaitos, Hämeen liitto ja ympäristöterveydenhuolto ovat toimittaneet tietojärjestelmiin liittyvistä tiedoista Oma Hämeelle.

5. Projektisuunnitelmien läpikäynti
Vastuuvalmistelijat esittelevät omat projektinsa (max. 10 min) haluamallaan tavalla.
Kasvupalvelut, Pekka Voutilainen: Valmistelussa lähdetään asiakkaan tarpeesta,
joihin vastataan palvelujen avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään sote-maku yhdyspintaan. Toiminnalla pyritään vahvistamaan elinvoimaa. Henkilö CRM:n valmistuminen vuoteen 2020 on kriittinen tekijä palvelujen antamisen osalta liittyen nimenomaan työvoimapalveluihin. Säästöjä pyritään saavuttamaan digitalisaation avulla.
Ympäristöterveydenhuolto, Leena Haimi: AVIlta siirtyvien tehtävien hoitamisen
selvittäminen ajoittuu maalis-kesäkuulle (alkoholihallinto ja eläinlääkintähuolto). Tällä
hetkellä selvitetään Uudenmaan kanssa em. tehtävien ylimaakunnallistamista. Tästä
ei tehty konkreettista päätöstä. Seuraavan kerran kokoonnutaan Uudenmaan kanssa
syksyllä 2018. Tällä välin maakunnan toimijat neuvottelevat keskenään ja muodostavat oman näkemyksen AVIlta siirtyvistä tehtävistä. Tarkoituksena on hakea vaihtoehtoja. Myös Pirkanmaan kanssa käydään keskustelua. Eläinlääkäripraktiikka on vahvassa muutoksessa. Maku II paketissa edellytettiin, että MMM teettää selvityksen
vaihtoehtoisista malleista eläinlääkäripalvelujen järjestämiselle. LUKE selvittää neljää
vaihtoehtoista mallia. Nämä mallit löytyvät liitteenä olevasta ppt-esityksestä. Raportti
asiasta julkistetaan syksyllä 2018.
Pelastus ja varautuminen, Petri Talikka: pelastuslaitos on jo nykyisin järjestetty
maakunnallisesti, joten Pelan näkemyksen mukaan kyseessä on vain toimintojen siirtäminen kunnilta maakunnalle. Yhdyspinnat muihin työryhmiin ovat tärkeitä. Hankesuunnitelmassa mainitaan edelleen varautuminen, joka sisältyy pelastustoimensuunnitteluun. Pelan oma varautuminen suunnitellaan ja varmistetaan yhteensopivuus
maakunnan varautumisen kanssa. Pelalla on keskeinen rooli maakunnan yleisen varautumisen valmistelussa ja toiminnassa. Pelastuspalveluiden ja varautumisen projektisuunnitelmat kirjoitetaan tässä vaiheessa omiksi asiakirjoikseen.
Kotouttaminen, Anita Salonen: valmistelu liittyy useimpiin muihin valmistelualueisiin. Tarkoituksena on saada aikaiseksi uusi kotouttamisen malli. Tässä onkin edetty
kotouttamisen yhteisten rajapintojen selvittämisellä. Sosiaali- ja kasvupalvelut tunnistetaan yhteisiksi rajapinnoiksi kotouttamisen kanssa. Kuntia on pyydetty nimeämään
vastinpari kotouttamisen asioihin. Syksyllä on tarkoitus pitää työpajoja ja vuonna
2019 pilotoidaan.
Alueiden kehittämispalvelut, Osmo Väistö: Projekti on edennyt tavoitteen mukaisesti. Projektin yhdyspintoja on arvioitu ja todettiin, että niitä löytyy enemmän kuin on
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aiemmin ajateltukaan. Ennakoinnin rooli kasvaa maakunnassa entistä oleellisemmaksi. Tämä tarkoittaa alueiden kehittämisen panostuksen lisäämistä entistä enemmän. Ennakointi tulee nostaa tulevan maakunnan strategiassa esille. Osmo lisäsi
myös, että Hämeen liitto esittää työ- ja elinkeinoministeriölle, että Kanta-Hämeen
maakunta toimii rakennerahastovarojen välittävänä viranomaisena, kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020. Tähän asti EAKR-rahoituksen osalta välittävänä viranomaisena on toiminut Etelä-Suomessa Uudenmaan liitto ja EAKRyritystukien ja ESR-rahoituksen osalta Hämeen ELY-keskus.
Maaseutupalvelut, Kari Kivikko: Projektikuvaukseen ei ole tullut oleellisia muutoksia helmikuusta. Lomitustehtävä on ainoa, jossa on avoimia asioita. Kevään aikana
projektissa on suunniteltu organisoitumista. Nyt mietitään ELYn resurssien jakautumisesta kahden maakunnan välille aiheutuvia asioita, millaisia resursseja ja osaamista
tarvitaan. Lomituksen osalta odotetaan päättäjien kannanottoja. Yhdyspintakeskusteluun liittyen tehtävät ovat menossa järjestäjäpuolelle lomitusta lukuun ottamatta.
Ympäristö- ja luonnonvarapalvelut, Harri Mäkelä: Haetaan toimintamalleja tehtäville, jotka maakunta voi tehdä itse. On kuitenkin olemassa tehtäviä, joita on hyvä tarkastella maakuntien yhteisenä. Tärkeää on saada kokonaisnäkemys osaamistarpeesta; mitä osaamista tarvitaan ja mitä meillä on jo nyt olemassa. On huomattava,
että ympäristötehtävissä resurssit jakautuvat ainakin tulevan Luovan ja maakunnan
välillä. Hämeen ELY-keskuksessa on tehtäviä, joissa on vain yksi osaaja, joten kyvyyksien riittävyys nousee prosessissa keskiöön. Jatkoa ajatellen pyritään hyödyntämään muiden jo tekemiä asioita. Myös yhteistyö Luovan kanssa on erittäin tärkeää.
Alueiden käyttö ja liikennepalvelut Heikki Pusa: Tarkastellaan miten alueiden
käyttöä on mahdollista kehittää edelleen. Pyritään luomaan ratkaisu, joka toimii hyvin
erilaisissa tilanteissa. Tällä hetkellä Hämeen liitto on kuntien omistajaohjauksessa.
Tämä asia tulee kuitenkin muuttumaan maakuntauudistuksen myötä ja vaikuttaa
maakuntakaavoitukseen. Kokonaisnäkemystä täsmennetään ja syvennetään. Miten
asiat saadaan upotettua uuden maakunnan hallintomalliin.
Tienpidon osalta muutokset ovat vielä suurempia. Tienpito tulee hoitaa 9 maakunnassa. Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan toimintamallia mallinnetaan. Suunnittelussa on
tällä hetkellä, miten Pirkanmaan tienpidon yhteisalue tulisi järjestää. Keskeiset suunnitteluasiakirjat pitää jokaisen maakunnan itse hyväksyä liikenteen osalta, vaikka yhteistyösopimus olisi olemassa Pirkanmaan kanssa. Joukkoliikenne tulee maakunnalle, samoin yksityistieavustukset.

Esitys: Muutosryhmä hyväksyy projektisuunnitelmat.
Päätös: Maku-muutosryhmä hyväksyi projektisuunnitelmat
6. Muut asiat
Matti Lipsanen totesi lopuksi, että tarvitaan kokonaiskuva asioista, joiden pitää olla
valmiina vuonna 2020. Keskustelussa todettiin, että muutosryhmän pitää olla toiminnassa ainakin vuoden 2019 loppuun asti. Syksyn kokoukset varataan jo kesällä 2018

11.4.2018
Muistio

ja aikataulutetaan kokousten valmisteluun liittyviä asioita, kuten henkilöstö, talous ja
ICT-asioita.
Seuraava kokous pidetään 7.6.2018 klo 13, Vanajantie 10 B, 5 krs
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10

