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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Veli-Pekka Niemikallio avasi kokouksen klo 9.00.
2. MAKU-ajankohtaiset asiat
Sihteeri kertoi valmistelun ajankohtaisista asioista. Maakuntalain ja soten
järjestämislain lakiesitykset ovat perustuslakivaliokunnassa lausunnolla.
Perustuslakivaliokunta tiedottaa tarkemmin lakipakettiin mahdollisesti
liittyvistä ongelmista.
Päijät-Hämeen 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. Väliaikainen
toimielin nimetään maakuntahallituksen hyväksymän rakenteen mukaisesti
seuraavista organisaatioista: Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE-toimisto, PäijätHämeen pelastuslaitos sekä edustajat jokaisesta maakunnan kunnasta ja
Iitistä.
3. Maakunnallisen varautumismalli - projektiesittely
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Tapio Aaltonen esitteli maakunnallisen
varautumismalli-projektin etenemistä. Pelastuslaitoksella on merkittävä rooli
varautumisessa nykyisin ja tulevaisuudessa. Kokouksessa keskusteltiin
projektiesityksen ohessa mm. toimialojen roolista poikkeusoloissa sekä
yhteistyön merkityksestä sekä varautumisen maakunnallisesta
yhteensovittamisesta. Jokainen maakunnan toimiala, kuten sosiaali- ja
terveystoimi, ympäristöterveydenhuolto ja pelastustoimi vastaavat omasta
varautumisestaan.
Kokouksessa nähtiin, että tällä hetkellä yhtenäinen maakunnallinen
tilannekuva varautumisesta puuttuu. Jokainen organisaatio tarvitsee
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toimiakseen tietoa ympäristöstään ja sen tapahtumista sekä niiden
vaikutuksesta omaan toimintaansa.
Kokouksessa todettiin, että kaikki toimijat tulee varautumisen suunnittelussa
huomioida, jotta yhteistyön jatkuvuus turvataan. Maakunnassa tulee turvata
riittävä varautumiseen kohdistettu henkilöresurssi.
Liite: Maakunnallisen varautumismalli - esitys
4. Työryhmän terveiset väliaikaishallinnolle
Kokouksessa arvioitiin, että työryhmälle annettu tehtäväanto on käyty läpi.
Työryhmä on koonnut esiselvitystietoja nykytilasta sekä luonut
jatkovalmistelulle hyvät edellytykset. Jatkotyössä tulee viedä eteenpäin
maakunnallisen varautumismallin suunnittelua sekä viedä valmistelua kohti
konkreettisempaa suuntaa. Kokouksessa todettiin, että esivalmisteluvaihe on
päättynyt ja seuraavaksi siirrytään väliaikaishallinnon vaiheeseen. Luottamus
valisteluun tulee eri organisaatioissa säilyttää, vaikka lakien voimaantulon
ajankohdasta ei ole varmuutta.
5. Muut asiat
Kokouksessa sovittiin alustavasti seuraavaksi kokousajankohdaksi 1.9. klo.
9.00. Sihteeri tiedottaa kokouksen toteutumisesta kesälomien jälkeen.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

