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MUISTIO
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Jarmo Paukku avasi kokouksen klo 12.30.
2. VALMISTELUN AJANKOHTAISTILANNE
Muutosjohtaja Seppo Huldén esitteli valmistelun ajankohtaisia asioita. Valtakunnallisen valmistelun
etenemiseen liittyen ei ole uutta tietoa. Äänestys lakipaketista mennee ensi vuoden puolelle.
Keskeisten ministerien viesti on se, että uudistus toteutuu. Mahdollista on, että uudistuksen
kohtalo ratkeaa viimemetreillä maaliskuussa. Jos lakiesitys ei ehdi äänestykseen, niin lait raukeavat.
Lait eivät siirry seuraavalle hallitukselle.
Maakunnan valmistelussa edetään suunnitelman mukaisesti ja edistetään teemoja, jotka linjattiin
valmistelussa keskeisiksi uudistuksen aikataulumuutoksen yhteydessä. Maakuntavaalipäivästä ei
ole varmaa tietoa. Maakuntarakennetta on pohdittu eteenpäin. HR-asioiden valmistelua tullaan
pohtimaan ja edistämään jatkossa voimakkaammin.
Kokouksessa keskusteltiin MTV3 verkkosivuilla esillä olleesta uutisesta, jossa Päijät-Hämeen
valmistelu esitettiin olevan maakunnista hitaimmin etenevä. Todettiin, että uutisessa on yhdistelty
asioita laajasti ja liitetty mukaan asioita, jotka eivät kuulu valmistelun piiriin. Valtakunnallisen
valmistelun ”liikennevalo-kartta” ei anna todellista kuvaa maakuntien valmistelusta. Tähän karttaan
jokainen maakunta on merkinnyt etenemistilanteensa oman näkemyksensä mukaisesti. Kartasta ei
käy ilmi missä vaiheessa tietty valmistelu on, jos sen on merkinnyt keskeneräiseksi. Uutisesta
tullaan laatimaan tiedota, jossa esitellään Päijät-Hämeen valmistelun etenemistä
seikkaperäisemmin ja avataan asioita, joita tällä hetkellä edistetään maakuntavalmistelussa.
3. SOTE-VALMISTELUN AJANKOHTAISET
Sote-hankejohtaja Ismo Rautiaisen poissa ollessa muutosjohtaja kävi läpi myös sote-ajankohtaiset
asiat. Sote-valmistelu etenee vastuualueittain. Edelleen ongelmia tuottaa lisäresurssien saaminen
valmisteluun.
4. ALUEIDEN KEHITTÄMISEN VALMISTELU
Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen esitteli aluekehityksen valmistelun tilannetta. Aluekehityksen
valmisteluun kuuluu strategian valmistelu, ennakointiasiat, kansainväliset asiat, liikenneasiat,
edunvalvonta-asiat, koulutuksenennakointi asiat, aluetiedolla johtaminen sekä rakennerahastoasiat.
Kokouksessa keskusteltiin strategian laatimisesta, joka maakunnassa on poliittisella päätöksellä
päätetty laatia vasta uudelle maakunnalle, jotta ei jouduttaisi laatimaan strategiaa useampaan
kertaan. Uutta strategiaa tullaan tekemään siis joko uudelle maakunnalle tai nykyiselle. Tällä
hetkellä ei tiedetä tuleeko uutta maakuntaa.
Rakennerahasto yhteistyöstä voidaan myös jatkossa sopia maakuntien välillä.
Liite: 1211_aluekehitys_valmistelu
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5. ALUEIDEN KÄYTÖN VALMISTELU
Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen esitteli alueidenkäytön valmistelutilannetta.
Alueidenkäytön valmistelukokonaisuuteen kuuluvat maakuntakaavoitus, kuntien alueidenkäytön ja
rakennusvalvonnan edistäminen ja kulttuuriympäristön hoidon edistäminen.
Maankäyttö ja rakennuslain uudistus on käynnistynyt. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain
toimeenpanoa.
Alueidenkäytön valmistelussa on noussut esiin selvityksien ja paikkatietojen tehokkaampi
saattaminen kuntien käyttöön.
Alueidenkäytön valmisteluryhmä on tehnyt kyselyn sidosryhmille, jossa on kysytty mm.
maakuntakaavoituksen digitalisointiin sekä alueidenkäytön ja rakennusvalvontatoimen
edistämiseen liittyviä kysymyksiä.
Liite: 20181113_Alueidenkäytön_palvelukokonaisuus

6. VIESTINNÄN AJANKOHTAISET ASIAT
Viestintäpäällikkö Marika Mesimäki esitteli valmistelun viestinnän keskeisiä asioita.
Projektitoimiston testaa webinaarityökalua marraskuussa. Webinaarikokeilussa testataan Solki.live
palvelutarjoajan työkalua, joka on kertakustanteinen eikä sisällä lisenssimaksuja.
Päijät-Häme on mukana pilottimaakuntana testaamassa Vimanan tarjoamaa intraa. Intran sisältöä
ja tarpeita käydään läpi ensin pienemmän kootun ryhmän kanssa.
Viestintäpäällikkö esitteli Makufi-projektin etenemistä. Projektin tavoitteena on saada 1.0
perusversion konseptit valmiiksi loka-marraskuun aikana, jotta koodaaminen voitaisiin aloittaa
joulukuun aikana. Konseptin suunnittelua jatketaan koko projektin ajan, työstä syntyy ehdotus
jatkokehittämisen tiekartaksi.
Liite: VATE 13.11.2018_viestinnän ajankohtaiset
7. TAMMIKUUN 2019 KOKOUKSET
Sihteeri lähettää kalenterikutsut vuoden 2019 kokouksista.
8. MUUT ASIAT
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

