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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mika Kari avasi kokouksen 10:05
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Yleiskatsaus valtakunnalliseen ja uusiph valmisteluun
Muutosjohtaja Seppo esitteli yleiskatsauksen valtakunnalliseen ja Päijät-Hämeen
valmisteluun. Tämänhetkinen näkemys on, että uusi maakunta ei aloita 1.7 ja
maakuntavaaleja ei pidetä lokakuussa 2018. Lakipaketin käsittely eduskunnassa on
aikaisintaan syyskuussa 2018. Mielenkiinnolla odotetaan nyt virallista kokonaisaikataulua.
Uusiph valmisteluun muutos vaikuttaa siten, että uusia valmistelijoita ei rekrytoida (mm.
varautumisen ja sote-valmistelijat). Meillä on valmiudet maakunnassa valtiovallan
päättämien aikataulujen mukaiseen etenemiseen, myös maakunnan järjestämisvastuun
siirtämiseen 1.1.2020.
Tilakeskuksen vuokria koskeviin arviointeihin on syytä suhtautua kriittisesti, sillä tiedoista
puuttuu tietoja mm. palokuntien tilavuokrista.
Kun valmistelu pitkittyy, valtion rahoitus pitää varmistaa. Nyt pääosa valmistelijoiden
sopimuksista on tehty elokuun 2018 loppuun.

4. Tienpidon yhteistyöneuvottelut Uudenmaan ja Kymenlaakson kanssa
Seppo Huldén esitteli tienpidon yhteistyöneuvottelujen tilannetta. Tähän asiaan palataan
elokuun kokouksessa. Seuraavaksi tavataan Kymenlaakson edustajia sekä selvitetään
ELYstä millaisilla resursseja tienpitoa on hoidettu nyt ja miten sitä on suunniteltu tehtäväksi
edelleen.
Uudenmaan kanssa on käyty neuvottelu. Uusimaa on kiinnostunut yhteistyöstä PäijätHämeen ja Kymenlaakson kanssa. Kymenlaakso ilmeisesti hakee ensisijaisesti yhteistyötä
Päijät-Hämeen kanssa. Uudenmaan ELY:ssä on kiinnostusta jatkaa Päijät-Hämeen tienpidon
tehtävien hoitamista. Jatkoneuvottelussa tilanne täsmentyy.
5. Valmistelun tehostaminen
Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén on laatinut karkean ehdotuksen valmistelun
aikataulutuksesta, johon sisältyy suunnitelma poliittisille päättäjille suunnatuista
teemakohtaisista infoista, iltakouluista sekä päätösaikataulusta. Kokouksessa jaettu ehdotus
tulee tarkentumaan myöhemmin. Projektipäällikkö laatii kokousmuistion liitteeksi uuden
aikataulutuksen, joka perustuu lainsäädännön vahvistamiseen 1.10, maakuntavaalien
aikatauluun huhtikuussa 2019 sekä uuden maakunnan toiminnan käynnistymiseen 1.1.20
(järjestämisvastuun siirtyminen).
6. Strategiavalmistelun tilanne
Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen esitteli uudelle maakunnalle laadittavan
maakuntastrategian valmistelun tilannetta. Konsulttipalvelujen kilpailutus on käynnistetty ja
20.6 saadaan tarjoukset. Sopimusta hankinnasta ei tehdä ennen kuin lait on vahvistettu.
Maakuntastrategian valmistelun aikataulu siirtyy kokonaisaikataulun muuttumisen
mukaisesti siten, että uusi maakuntavaltuusto tekee asiasta päätöksen. Muistion liitteenä
lähetetään Niemisen esittelemä materiaali.
7. Kokouksen päättäminen
Poliittisen ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 6.8.2018 maakuntahallituksen
kokouksen perään. Puheenjohtaja päätti kokouksen hyvän kesän toivotuksin kello 10:45.

