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Maakuntauudistuksen muutosryhmän kokous / 14
Aika:

Torstaina 7.6.2018 klo 13:00 - 15:00

Paikka:

Vanajantie 10 B, nh. Kokousparvi 5 krs.

Osallistujat: Matti Lipsanen, Oma Häme/Hämeen liitto, varapj.
Sari Hietala, Etelä-Suomen AVI
Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus
Tuovi Päiviö, Uudenmaan ELY-keskus
Petri Talikka, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Harri Mäkelä, Hämeen ELY-keskus
Karita Järvelä, Leena Haimi, Forssan seutu
Juha Isosuo, Ari Uotila, Kaisa Tyrni, Hämeenlinnan seutu
Pirkko Sukula, Riihimäen seutu
Jouni Riihimäki, Pardia
Paula Mustonen, Mari Pirttiniemi, JUKO
Miikka Viitala, Kunta-alan unioni
Riikka Järvinen, Oma Häme, sihteeri
Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin varsinaisen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan olevan estyneitä. Ehdotettiin Matti Lipsasta kokouksen puheenjohtajaksi, ehdotus hyväksyttiin.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Ajankohtaiskatsaus maakuntauudistuksen valmistelusta
Matti Lipsanen antoi ajankohtaiskatsauksen sekä valtakunnallisesta että Kanta-Hämeen ajankohtaisesta valmistelusta.
Matti kertasi kesäkuun alun poliittisia tapahtumia. Heinäkuun alkuun suunnitellut
maakuntahallituksen kokous ja Vate tullaan perumaan. Päivi Nerg on lähettänyt rohkaisevaa viestiä muutosjohtajille maakuntauudistuksen hämmentävästä tilanteesta.
Valmistelurahaan liittyen kokonaisrahoitus on niukka mutta riittävä. Budjettiteknisesti
raha on jaettu esivalmisteluvaiheen ja väliaikaishallinnon kesken. Kun tarkastellaan
isoa kuvaa, asioiden eteneminen maakuntatasolla etenee erittäin hyvin.
Juha Isosuo totesi, että väliaikaiseen valmisteluun pitää saada rahoitusta. Myös kolmien vaalien läpivieminen keväällä on ongelmallinen ja ehkä ylivoimainenkin.
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Esitys: Muutosryhmä merkitsee maakuntauudistuksen ajankohtaistilanteen tiedoksi.
Päätös: Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi
4. Maakuntien viitearkkitehtuuri
Riikka Järvinen esitteli maakunnan viitearkkitehtuurin, jonka tavoitteena on muodostaa maakuntauudistusta tukeva yhteinen käsitys palveluiden, niitä toteuttavien prosessien sekä maakunnan organisaatiorajat ylittävien prosessien rajapintojen tavoitetilasta. Viitearkkitehtuurin kohteena on maakunta, ja sen kytkennät toiminnallisessa
ympäristössään. Se jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta kantaa tarkasti esim. maakunnan organisaatiorakenteeseen tai
muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. Maakuntien viitearkkitehtuuri hyväksyttiin digimuutosohjelman johtoryhmässä kesäkuussa.
Esitys: Muutosryhmä merkitsee maakunnan viitearkkitehtuurin tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
5. Maku-tehtävien järjestäytyminen tulevassa maakunnassa
Matti Lipsanen esitteli maakuntaviraston ja liikelaitoksen suunniteltua järjestäytymistä. Edellä mainittuun liittyen käytiin läpi alustavia lukuja maku-tehtävien laajuudesta henkilöstö- ja toimintamenojen osalta. Tarkoituksena oli avata keskustelua tehtävien ja henkilöiden sijoittumisesta tulevassa maakunnan organisaatiossa.
Vastuuvalmistelijat olivat ilmoittaneet maku-tehtäviin liittyen 376 henkilöä. Isoimpana
ryhmänä on pelastus, joka sisältää 122 hlöä, mukaan ei ole luettu ensihoitoa. Toisena suurena ryhmänä on maaseutu- ja lomitustehtävät, jotka yhdessä kattavat yhteensä 100 henkilöä. Kasvupalvelut oli kolmas henkilöstömäärältään, mutta kuitenkin
suurin euromääräisesti. Kasvupalveluissa on totuttu käyttämään ulkopuolisia tuottajia.
Juha Isosuo esitti kysymyksen toimistotilojen tarpeesta, jos kaikki ovat yhdessä virastossa. Toistaiseksi on ajatus, että 2020 alussa aloitetaan nykyisissä tiloissa.
Esitys: Muutosryhmä käy lähetekeskustelun maku-tehtävien järjestäytymisestä.
Päätös: Merkitään tiedoksi keskustelujen jälkeen.
6. Katsaus valmisteluun: ympäristöterveydenhuolto sekä liikenne ja tienpito
Esiteltiin ympäristöterveydenhuollon sekä liikenteen ja tienpidon valmistelujen tämän
hetken tilanne. Esittelijöinä Leena Haimi ja Matti Lipsanen.
Ympäristöterveydenhuolto Leena Haimi:
Leena esitteli ensin löytöeläinhoitopaikkojen tilanteen Kanta-Hämeen osalta. Isosuo
otti puheenvuoron ja esitti seudullista toimintamallia. Hän totesi, että maakuntauudistuksen aikataulu voi tehdä kilpailutuksesta vaikeaa uudelle maakunnalle, vanhoilla
sopimuksilla kannattaa pyrkiä jatkamaan joka tapauksessa.
Etelä-Suomen aluehallintovirastosta siirtyvien tehtävien osalta resurssit jakautuvat
viiteen eri maakuntaan. Leena esitti, että tehtäviä tultaisiin tekemään jokaisessa
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maakunnassa, mutta on olemassa joitain AVI:sta siirtyviä tehtäviä, joita tulee pystyä
hoitamaan yhteistyössä, kuten esim. eläintauteihin varautuminen. Maakunnan toiminta tulee rakentaa toimivaksi ja varmaksi. Siirtyvien uusien tehtävien osalta muutos
on helpompi tehdä heti maakuntien aloittaessa. Suurin osa tehtävistä voidaan tehdä
maakunnassa, mutta on myös sellaisia asioita, jotka tulisi tehdä yhteistyössä ylimaakunnallisesti.
Sari Hietala Etelä-Suomen AVIsta kertoi, että Luovasta tulee alkoholihallintotehtävien
osalta valvova virasto. AVIn henkilöresurssista osa siirtyy Luovaan. Eläinlääkintähuollon osalta vain osa AVIn henkilökunnasta tulee siirtymään ruokavirastoon (perustetaan 2019 alusta). Tällä on vaikutus myös maakuntien tehtäviin. Läänineläinlääkäreiden kesken on ollut päivystysvuorot, tämä on erittäin tärkeä näkökulma. Maakunnan osalta mahdollistuu eri palveluiden substanssihenkilöiden yhteen keskittäminen
ja synergian saavuttaminen.
Liikenne ja tienpito Matti Lipsanen:
Väylien omistajuus tulee säilymään valtiolla. Tämä on yksi tehtävä, jossa maakuntien
tehtäviä on rajoitettu. Vaihtoehtoisia toimintamalleja on selvitetty aktiivisesti. Yhtenä
päätettävänä asiana on joukkoliikenteen organisointi maakunnassa, mikä yleensä ottaen kiinnostaa toimijoita. Vielä ei ole tehty päätöstä sisältyykö joukkoliikenne maakunnan tehtäviin ja mitkä olisivat vaihtoehtoisia toimintamalleja. On todennäköistä,
että Hämeenlinna haluaa pitää nykyisen roolinsa joukkoliikenteen osalta.
Esitys: Muutosryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi keskustelujen jälkeen.
7. Maku-tehtävien valmistelu 2018 syksyllä.
Matti Lipsanen esitteli etenemissuunnitelman maku-tehtävien osalta syksylle 2018.
Lisäksi päätetään syksyn maku-kokousten aikataulutus. Alustavasti on suunniteltu
kolme kokousta syyskaudelle elo-, loka- ja joulukuu.
Maakunnan uudistustyö jatkuu syksyllä. Vastuuvalmistelijoille on ehdotettu jatkoa ja
he ovat valmiita jatkamaan syksyllä tehtävissään OTO-työnä. Maku-muutosryhmä on
edellisessä kokouksessaan hyväksynyt projektisuunnitelmat.
Joka toinen kuukausi olisi hyvä kokoontua syksyllä. Sihteeri valmistelee esityksen
syksyn kokouspäivistä ja kysyy sopivat päivät doodle-työkalulla.
Esitys: Maku-muutosryhmä päättää maku-tehtävien valmistelun etenemisestä.
Päätös: Merkitään tiedoksi keskustelujen jälkeen.
8. Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
9. Kokouksen päättäminen
kokous päättyi klo 15.

