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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi MLY-ryhmän kokouksen klo 9.00.
2. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset
Työryhmän sihteeri kertoi maakuntauudistuksen ajankohtaisista asioista. PäijätHämeen maakuntauudistukselle on avattu omat kotisivut. ph2019.fi/ sivustoille
kerätään työryhmien tuottama materiaali sekä kokousten muistiot. Sivustot ovat
vielä keskeneräiset eikä kaikkia materiaaleja ole ehditty vielä viemään
sivustoille.
Maakuntahallitus on käsitellyt väliaikaisen toimielimen rakenteen. Toimielin
kokoontuu valmistelevaan kokoukseen kesäkuun lopulla.
3. MLY palvelukokonaisuuksien ja tavoitetilan tarkentamista
Kokouksessa käsiteltiin tavoitetilakortteja sekä tarkennettiin tietoja
palvelukeihäänkärkien, tavoitetilojen ja rajapintojen osalta.
Puheenjohtaja Riitta Väänänen esitteli vaikuttavuuskorttia alueidenkäytön
palveluiden osalta. Keskeisinä asioina otettiin esille henkilöresursseihin liittyvät
kysymykset ja priorisoinnit, maakuntastrategian linjaukset suhteessa MLYpalvelukokonaisuuksiin sekä tilan ja kehityksen seurannan koordinointi.
Alueidenkäytön palveluihin liittyen keskusteltiin myös rakennusvalvonnasta ja
todettiin, että valvonnan kanssa voitaisiin edetä kunnille sopivin keinoin.
Huolenaiheena nostettiin kaavoitusprosessiin liittyvät neuvottelu, jotka
saattavat maakuntauudistuksessa monimutkaistua. Maakuntien välisen
yhteistyön rakentumiseen liittyvät kysymykset tulisivat olla väliaikaishallinnon
keskeisimpiä ensimmäisiä tehtäviä.
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Kokousta varten Janne Koja ja Tapio Ojanen olivat valmistelleet
vaikuttavuuskortin liikennepalveluista. Liikenneasioissa lait ovat vielä
valmistelussa ja useampi asia on vielä aukinainen. Kokouksessa todettiin, että
alueelliset tienpitotehtävät on järkevä hoitaa keskitetysti useamman maakunnan
alueella. Mahdolliset joukkoliikennetehtävät ovat hyvin pienimuotoisia. Uutta
joukkoliikennepalvelujen hankintayksikköä ei kannata perustaa PäijätHämeeseen. Lahti ei olekaan enää toimivaltainen joukkoliikenteen
viranomainen koko Päijät-Hämeen alueella vuodesta 2019 alkaen. Syynä on Iitin
liittyminen Päijät-Hämeeseen. Iitin liittyminen LSL:n toimivalta-alueeseen
vaatisi lakimuutoksen.
Vesitalouspalveluiden vaikuttavuuskorttia esitteli Timo Virola. Kala- ja
vesitalous tulisi vielä esittää omina kokonaisuuksina, koska niiden
yhteensovittaminen on ongelmallista. Henkilöstön osalta esille tuotiin
ympäristöterveydenhuollon henkilöstön mahdollinen siirtyminen maakuntaan.
Vesitalouden osalta korostettiin lisäksi sitä, että kyse ei ole pelkästään
vedenkäyttökysymyksestä vaan asia liittyy mm. alueiden käyttöön sekä
varautumiseen liittyviin teemoihin. Vesitalouspalveluiden osalta korostettiin
myös yhteismaakunnallisia kumppanuuksia, sillä vesistöt eivät noudattele
maakuntarajoja.
Ympäristöpalveluiden sekä vesien- ja meren hoidon palveluiden osalta
vaikuttavuuskortteja esitteli Harri Mäkelä. ELY-keskuksen ympäristö- ja
luonnonvarat vastuualueen tehtävät ollaan maakuntauudistuksessa jakamassa
osittain maakunnille ja osittain uudelle valtion viranomaiselle (Valtion lupa-,
ohjaus- ja valvontavirastoa eli lyhennettynä LUOVA). Vaikka joitakin
yksityiskohtia on vielä ratkaisematta karkean jaon mukaan edistämis- ja
kehittämistehtävät kuuluisivat maakunnille ja lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät
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valtiolle. ELY-keskuksesta uudelle valtion viranomaiselle on siirtymässä
ympäristönsuojelun valvonta, luonnonsuojelun tehtävät sekä
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) viranomaistehtävät. Suuri osa uuden
viraston tehtävistä muodostuu kuitenkin nykyisten aluehallintovirastojen (AVI)
tehtävistä ja mukaan liitty osia valtion keskusvirastojen (Tukes, Valvira)
tehtävistä. Vielä epäselvää on mm. se siirtyykö Y-asiakaspalvelukeskus Luovaan.
Vesitalouden palvelut eivät noudata kunta tai maakuntarajoja – valuma-alueet
on tärkein määrittäjä. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi Ympäristökeskuksen
roolista erityisesti ylläpidettävien järjestelmien näkökulmasta. Tällä hetkellä
SYKE ylläpitää järjestelmiä miten jatkossa?
Liitteenä MLY-ryhmän vaikuttavuuskortit
4. Muut asiat
Alatyöryhmien työ jatkuu väliaikaishallinnon aikana. Päijät-Hämeen
projektisuunnitelmassa tullaan esittelemään se, miten ja mitkä työryhmät
perustetaan sote- ja maakuntauudistukselle väliaikaishallinnon ajalle.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

