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Valtakunnallinen valmistelutilanne: 

• Esivalmistelun ohjeistamiskirje toukokuun lopussa 

• Lakiluonnokset julkaistu kesäkuun lopussa 

• Lakiesitykset 31.8.2016, lausuntoaika 9.11.2016 saakka 

– Ministeriön muutosjohtajien kiertueet   

• Yhteenvetovaihe (yli 700) 

– Lausuntoyhteenveto 9.12.2016 

• Hallitus julkisti linjaukset asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016 

– Mm. suuntautuminen, PELA 18/5, palvelulaitos, talousvaikutukset jne. 

• Lausuntoversiot: valinnanvapaudesta , rahoituksesta ja kasvupalveluista  

• Hallituksen esitys maakunta- ja soteuudistuksesta 9.5.2017 

• Perustuslakivaliokunnan lausunto 30.5.2017 

– Keskeiset haasteet: Pakkoyhtiöittäminen ja nopea aikataulu 

• HUOM. Valinnanvapaus ei noussut erityisesti esiin 

• Hallituksen linjaukset jatkosta 5.7.2017 

• Valtakunnallinen valmistelu etenee kovaa vauhtia  

– Mm. Maakuntien yhteiset yhtiöt 

– Organisoituminen kansallisiin työryhmiin 

 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2774540/Muistio+uusien+maakuntien+toiminnan+k%C3%A4ynnist%C3%A4misen+esivalmistelusta+26052016/3645f994-b1cf-4d94-ac5b-811adfb3aed1
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sote-ja-maakuntauudistuksen-lakiluonnokset-lausunnolle
http://www.paijat-hame.fi/uutiset/paijat-hameen-yhteistoimintasuunta-on-etelaan/
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/lausuntoyhteenveto-sote-ja-maakuntauudistuksen-lakiluonnoksista-valmistui
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/x-2
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4346829/taydentava-he-10-3-2017-luonnos-lausunnolle.pdf/54048663-7beb-41cc-8c8d-92e82ebba94b
http://tem.fi/documents/1410877/4281155/he-alke-ja-kasvupalvelulaki-luonnos-1.3.2017.pdf/4d6600da-13c9-4d79-923d-484610434861
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_26+2017.aspx
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/sote-ja-maakuntauudistus-voimaan-1-1-2020-maakuntavaalit-lokakuussa-2018




Päijät-Hämeen esivalmistelutilanne: 

• Esivalmistelu eriytetty soten ja non-soten osalta 30.6.2017 saakka, mikä osin ongelma 

– Soten osalta valmistelu syntyy Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun yhteydessä 

– Non-Soten osalta esivalmistelu valtakunnallisen suunnitelman mukaisesti 

– PH sijainti valtakunnallisessa valmistelutilanteessa hyvä (kärjen takana) 

– Sovittu, että yhdistetään väliaikaishallinnossa 

• Projektisuunnitelma ollut lausunnoilla elokuun loppuun saakka ja lisäksi keskeisiä ihmisiä on 
haastateltu maakuntauudistuksen toteuttamisesta Päijät-Hämeessä 

– Muutokset tehdään projektisuunnitelmaan 

• Väliaikaishallinnosta on sovittu 6/2017 ja epävirallisesti kokoonnuttu 27.6. ja 6.9. 

– Muutosjohtajan rekrytointiryhmä: Rahkonen (Hollola), Komulainen (Lahti), Salunen 
(HYKY), Paakkunainen (PHL), Paukku (ELY) 

– Haaste: väliaikaishallinto alkaa ”vasta” 6/2018 

• PH tulee ”sopia” 8/17-6/18 tapa toimia: 

– Väliaikaishallinnon sijasta sovittu toimielin on esivalmistelun jatkon ohjausryhmä 

– Paikat organisaatioittain, varajäsenet kutsutaan paikalle 

– Päätös ”organisoinnista” uuden maakuntahallituksen ensimmäisessä kokouksessa? 

 

 

http://www.paijat-hame.fi/uutiset/hyvinvointiyhtyman-valmistelu-kayntiin/


VÄLIAIKAISHALLINTO (VATE) -> Esivalmistelun ohjausryhmä 

• Yhdistetään Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen ja soten valmistelut. 

 

 

 

 

 

 

 

• Suunnitelman mukaan Päijät-Hämeen väliaikaishallinto koostuu virkasuhteessa olevista henkilöistä, 
joiden kustannukset maksavat lähettävä organisaatio.  

• Maakunta- ja soteuudistukselle asetettiin poliittinen seurantaryhmä ylikunnallisten neuvotteluiden 
yhteydessä.  

• Henkilöstöfoorumissa henkilöstöjärjestön edustus, tavoiteaikataulu kokoontua kerran kuussa 

• Yhteistyö kuntiin Seurantaryhmän, Ykkösketjun ja kj-kokouksien kautta 

• Valmistelun näihin tekee projektitoimisto, johon nimetään muutosjohtaja ja valmisteleva 
henkilökunta, pääosin siirtyvistä organisaatioista.  

 

 

VARSINAINEN JÄSEN                                                                         VARAJÄSEN 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (3 jäsentä)                        Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (3 jäsentä) 
Hämeen ELY-keskus                                                                           Hämeen ELY-keskus 
Hämeen TE-toimisto                                                                           Hämeen TE-toimisto 
Päijät-Hämeen liitto                                                                            Päijät-Hämeen liitto 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos                                                         Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Lahti                                                                                                          Lahti 
Lahti                                                                                                          Iitti 
Hollola                                                                                                      Hartola 
Heinola                                                                                                     Kärkölä 
Orimattila                                                                                                Padasjoki 
Asikkala                                                                                                    Sysmä 



PH2020 VALMISTELU – LUONNOS 

KUNTAJOHTAJAT 

PH2020 OHJAUSRYHMÄ* 

MUUTOSJOHTAJA 

2020 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNNAN 
PERUSTAMINEN 

HENKILÖSTÖFOORUMI 
PROJEKTITOIMISTO 

ELINVOIMA JA 
KASVUPALVELUT 

 

JÄRJESTÄMISEN JA 
TUOTTAMISEN 
EROTTAMINEN 

YKKÖSKETJU 

VIESTIJÖIDEN 
VERKOSTO 

POLIITTINEN 
SEURANTARYHMÄ 

MAAKUNNAN PERUSTAMISEN ASIAVALMISTELU  
YHDYSPINTA-ASIAT 

* Kokoonpano sovittu VATE:en, nyt toimii esivalmistelun jatkuessa ohjausryhmänä 

JÄRJESTÄMISEN JA 
TUOTTAMISEN 
EROTTAMINEN 

JÄRJESTÄMISEN JA 
TUOTTAMISEN 
EROTTAMINEN 

ELINVOIMA JA 
KASVUPALVELUT 

 

ELINVOIMA JA 
KASVUPALVELUT 

 



ELI SEURAAVAKSI TAPAHTUU 

• Maakuntauudistuksen seuraava rahoitushaku alkaa pian, rahoitus kattaa esivalmistelujakson 
(-> 30.6.2018) 

• Muutosjohtajan rekrytointiprosessi liikkeellä 

– Päätös rekrytoinnista marraskuun maakuntahallituksessa? 

– Rekrytoinnin kesto vrt. Rahoitusjakso 

• Muut rekrytoinnit tehdään muutosjohtajan rekrytoinnin jälkeen, määräaikaisrekrytointeina 
projektitoimistoon (juridinen työnantajan PHL) ja palveluostoilla 

– Määriteltävä työsuhteiden kesto ja palkkarakenne vrt. lähtöpalkkojen ero ja 
rahoitusjakso 

– Määriteltävä onko ensisijainen täyttötapa ”sisäinen haku” 

• Sitä ennen valmistelua tehdään nykyisillä virkavastuilla ja joillain palveluostoilla (= Hankitaan 
käsipareja siirtyvistä organisaatioista ja/tai kunnista) 

– Syyskuun loppuun mennessä 2 täysipäiväistä, 3-4 palvelusopimuksilla + virkavastuut 

– Mitoitus tällä hetkellä Suomen pienin? 

• Meidän valmistelutilanne valtakunnallisesti kohtuullisen hyvä 

 

 



ARVIO SIIRTYMÄHALLINNO(I)STA 

4/2017 
Kunnallisvaalit 

1/2019 
Maakuntavaalit 

6/2018 
Väliaikaishallinto 

2021 
Maakunta- ja  

Kunnallisvaalit??? 

Hyvinvointikuntayhtymä ja PHliitto valtuusto ja hallitus 

Maakuntahallinto 

Maakuntavaltuusto ja hallitus, sekä toimielimet 

Kunnalliset toimielimet 

1/2020 
Maakuntamalli 

Siirtymäkausien (A, B, C) osalta tulisi tehdä alueen oma esitys? Case Iitti- Maakuntavaihdos? 

Siirtyviä tehtäviä 

A B C 



TÄRKEINTÄ: AITO ITSEHALLINTO! 

Valtio: 

- Määrätään mikä peli 

- Kerrotaan säännöt 

- Ollaan tuomareina 

Maakunta: 

- Määrittelee strategian 

- Sopii kokoonpanon 

- Reagoi pelissä tilanteen mukaan 

- Vastaa tuloksesta 

 

”Me ollaan täällä Stadissa päätetty  
ministeriössä, että te pelaatte  

siellä maakunnassa 4-4-2  
paitsioansalla ja Pena on maalissa, 

Sillä te pärjäätte parhaiten…” 



@Jari_Parkkonen 

#PHliitto 


