Muistio

LUONNONVARAT JA YMPÄRISTÖ -valmisteluryhmän alaisen maatalousyrittäjien ja
turkistuottajien lomituspalveluiden alatyöryhmän kokous 3/2018
Aika: 29.6.2018 klo 9:00 – 10:40
Paikka: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B Rovaniemi, neuvotteluhuone Haapa / skype-yhteys.
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat:
Kokoonpano
Salla, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski
Tervola, Ranua, Rovaniemi, Simo, Keminmaa ja Kemi
Sodankylä, Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki
Ylitornio, Tornio, Pello, Kolari ja Muonio
Posio, POP: Kuusamo ja Taivalkoski
Esittelijä / sihteeri: Hannu Raasakka

Varsinainen jäsen
Aska Tanja
Raatikka Ritva
Kivilompolo Eini (pj)
Tirroniemi Sirkka
Pätsi Janne (vpj)

Varajäsen
Kangas Kirsi
Äijälä Katja
Kuusela Ilkka
Nikka Anna-Sofia
Jokela-Kaukua Anna

Kokouksessa oli läsnä myös ELY:n E-vastuualueen harjoittelija Tapio Pyörälä.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
3. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat Lapissa
Tiedoksi: Hannu Raasakka esitteli Lapin maakuntastrategian ja maakunnan konsernirakenteen
valmistelun pääkohdat; yleiskuva ja aikataulut, talouden laskelmat. Luonnonvarat ja ympäristö valmisteluryhmän ajankohtaiset. Esitys on myös työtilassa.
4. Konsernirakenteen ennakoiva käsittely ja lausuntomenettelystä sopiminen
lomituspalveluiden osalta
Esitys: Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmältä pyydetään lausunto konsernirakenteesta
28.9.2018 mennessä. Lausunto valmistellaan elo-syyskuussa. Käydään lähetekeskustelu
konsernirakenteen luonnoksista; millaisen viestin alatyöryhmä haluaa antaa valmisteluryhmälle ja
sitä kautta konsernityölle, odotukset ja tarpeet lomituspalveluille. Sovitaan lausuntomenettelystä
alatyöryhmän osalta. (työtilassa: Liikelaitokset_luonnos_08062018 ja
Kokonaisorganisaatio_luonnos_08062018)
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Päätös: Käytiin alustavaa keskustelua asiasta. Todettiin vielä VATE:n 8.6.2018 tekemä linjaus, että
liikelaitokseen sijoitetaan vain ne toiminnot, jotka liikelaitokseen on pakko sijoittaa ja mm.
lomituspalvelut sijoitetaan maakuntavirastoon. Näin ollen on tärkeää kohdistaa lausunto VATE:n
jo linjaamiin konsernirakenne- ja organisaatioluonnoksiin ja pohjustaa mahdollisesti vastuualue-,
yksikkö- tms. jakoa, asioita, joihin pystyy vielä hyvin vaikuttamaan.
Lomituspalveluiden osalta puheenjohtaja toimii lausunnon vastuuvalmistelijana. Alatyöryhmässä
keskusteltiin asioista, joihin ainakin on hyvä ottaa lausunnossa kantaa:
-

-

Ylimaakunnallinen yhteistyö; ainakin lomituspalveluiden osalta ylimaakunnallinen yhteistyö
on ollut toimivaa ja sitä mielellään jatkettaisiin yhdessä Kuusamon ja Taivalkosken kanssa.
Maaseutuasioiden valmistelu kokonaisuutena. Luonnos organisaatiorakenteeksi näyttää
lomituspalvelujen osalta tällä hetkellä oikealta, kun lomituspalvelut sijoittuvat muiden
maaseutupalveluiden tapaan aluekehityslautakunnan alla oleviin aluekehitystoimintoihin ja
niiden alla edelleen aluekehitys ja kasvupalvelut –osastoon/vastuualueeseen/yksikköön,
tms.
Tuodaan esille keskeisimmät yhdyspinnat.
Tämänhetkinen hajautettu toimintamalli on koettu toimivaksi, asiakaslähtöiseksi ja
kustannustehokkaaksi.
Lomituspalveluiden tulevaisuutta on syytä peilata niin asiakas-, työntekijä- kuin toimialan
yleisenkin kehityksenkin näkökulmasta. Maakuntaan pyritään luomaan palvelumalli, joka
on toimiva ja kustannustehokas.

Päätettiin, että koostetaan lausuntoa vuorovaikutteisesti sähköpostitse ja 13.8. pidetään skypekokous, jossa käydään läpi puheenjohtajan siihen mennessä kokoamaa lausuntoluonnosta.
Valmisteluryhmä kokoontuu 15.8. ja senkin jälkeen on vielä hyvin aikaa muokata lausuntoa.
5. Palveluiden hinnoittelu osana talousarvion laatimista
Esitys: Käsitellään Tuula Kuvajan tehtävänanto 20.4.2018 lomituspalveluiden osalta; alatyöryhmän
jäsenet työstävät asiaa touko-kesäkuun aikana ja tiedot toimitetaan Kuvajalle 30.6. mennessä.
Päätös: Todettiin, että Tanja Aska on jo tiedot toimittanut, mutta tiedusteluun tarkemmista
ohjeista Tuula Kuvaja vastasi, että asiaan palataan syksyllä, kun asiat selkiytyvät. Tämän asian
osalta ei siis edellytetä toistaiseksi toimenpiteitä.
6. Muut asiat
Esitys: Käsitellään muut esille nousseet asiat.
Päätös: Keskusteltiin yleisesti valmistelun jatkosta. Todettiin, että ainakin Lapin osalta valmistelu
jatkuu toistaiseksi normaalisti, ellei ylemmältä tasolta tule muita ohjeita, vuoden lisäaika
mahdollistaa perusteellisemman valmistelun. Yleinen arvio on, että lait olisivat eduskunnan
hyväksymiskäsittelyssä marras-joulukuussa 2018 ja maakuntavaalit pidettäisiin 26.5.2019, jolloin
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maakuntavaltuustot aloittaisivat 1.8.2019 ja maakunnat 1.1.2021. Tosin optimistisempiakin
arvioita on esitetty. Prosessisuunnittelijan työsopimusta (enintään 50 %:n työpanos maakunnalle)
on jatkettu tällä hetkellä syyskuun loppuun 2018. Jatko tämänkin asian osalta selkiytynee syksyllä,
mutta uudistuksen ja sen valmistelun osalta varsinainen kulminaatiopiste on MAKU-lakien
hyväksyminen.
7. Seuraava kokous
Esitys: Ke 8.8. klo 13.00, ELY/Haapa / skype
Päätös: Katsottiin, ettei 8.8. ole tarpeen kokoontua, vaan pidetään skype-palaveri lausunnon
valmistelun tiimoilta 13.8. klo 10-12. Sovitaan seuraava kokous myöhemmin joko skypekokouksessa tai sähköpostitse.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.40.

__________________________________
Eini Kivilompolo
puheenjohtaja

________________________________
Hannu Raasakka
sihteeri

JAKELU: alatyöryhmän jäsenet ja varajäsenet, Marja Perälä, Arto Seppälä, Pirkko Pirinen ja
info@lapinmaakunta.fi
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