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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Mika Kari avasi kokouksen klo 12.10. Kokous pääsi alkamaan reilusti myöhässä, koska
maakuntahallituksen kokous venyi odotettua pidemmäksi. Kokouksen osallistujamäärä jäi
viivästymisen vuoksi tavallista niukemmaksi. Puheenjohtaja Karin ehdotuksesta esityslistalta käytiin
läpi vain kohdat 4 ja 5.

4.

ALUEIDEN KEHITTÄMISEN VALMISTELU
Vastuuvalmistelija Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto

Riitta Nieminen esitteli alueiden kehittämisen ajankohtaisia asioita.
Alueiden kehittämisen valmistelukokonaisuuteen kuuluvat strategia, ennakointi, kansainväliset asiat,
liikenne, edunvalvonta, koulutuksen ennakointi, aluetiedolla johtaminen sekä rakennerahastot.





Strategian valmistelu käynnistyy kesällä 2019.
Kansainvälisten asioiden työryhmä on valmis jatkamaan työskentelyään toimintamallin
laatimiseksi, kun uudet maakuntalait ovat tulleet hyväksytyksi.
Edunvalvonnan toimintamalli kytkeytyy strategiaan ja kärkien edistymistä seurataan
järjestelmällisesti. MYR mahdollinen keskustelufoorumi.
Päijät-Häme neuvottelee tienpidon alueen muodostamisesta Kymenlaakson, Etelä-Karjalan
ja Uudenmaan kanssa. Tapaaminen on sovittu 27.11.2018.
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Koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelun työryhmässä
valmistellaan ehdotus järjestämistavaksi/toimintamalliksi. Ensimmäisessä vaiheessa PäijätHämeen liitto ja Hämeen ELY valmistelevat yleisehdotuksen talven aikana.
Aluetiedolla johtamisen menettelytavat kokonaisuus odottaa tiedolla johtamisen
valmistelun maakunnallista käynnistymistä (14.11.), järjestäytymistä ja jäsentymistä.
Rakennerahastojen osalta rooleja määrittävä Hallinto- ja valvontajärjestelmä tehdään vasta
2020.
Esityksen jälkeen käytiin keskustelua joukkoliikenteen järjestämisen osalta (HSL lippumalli)
sekä Uusimaa - Päijät-Häme yhteistyöstä tienpidon alueen muodostamisessa.
Liite: 1211_aluekehitys_valmistelu (Riitta Nieminen)

5.

ALUEIDEN KÄYTÖN VALMISTELU
Vastuuvalmistelija Riitta Väänänen, Päijät-Hämeen liitto

Riitta Väänänen esitteli alueiden käytön ajankohtaisia asioita.
Alueiden käytön kokonaisuuteen kuuluvat maakuntakaavoitus, kuntien alueidenkäytön ja
rakennusvalvonnan edistäminen sekä kulttuuriympäristön hoidon edistäminen.






Työryhmä on toiminut tammikuusta 2018 alkaen.
Työryhmässä on jäseniä PHL aluesuunnittelusta ja Hämeen ELY alueidenkäytön tiimistä.
Työryhmä on käsitellyt mm. seuraavia kokonaisuuksia: tehtävien riippuvuudet, tehtävät ja
päätöksenteko, henkilöresurssit. Sidosryhmille on lähtenyt kutsu halukkuudesta osallistua
työryhmän työskentelyyn.
Valmisteluaineistot löytyvät Thinking Portfolio – projektisalkusta sekä
maakuntavalmistelussa käytössä olevasta VIVA-tiimityötilasta.
Esityksen pohjalta käytiin keskustelua siitä mitä liikkumavaraa maakunnalla on maankäytön
osalta tulevassa maakunnassa. Valtion ohjaus on mahdollisesti hyvin suoraviivaista.
Itseohjautuvuuden lisääminen olisi tärkeää.
Muutosjohtajien kokouksessa on käyty keskustelua maankäytön ja rakennuslain
uudistamisesta. Tavoitteena on, että parlamentaarisessa valmistelussa oleva hallituksen
esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.
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Maakuntakaavasta toivotaan suurpiirteisempää yksityiskohtaisen sijaan. Uudistus tuo
mahdollisuuden muodostaa jotain uutta.
Liite: 20181112_Alueidenkäytön_palvelukokonaisuus (Riitta Väänänen)

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Mika Kari päätti kokouksen klo 12.45.
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