MUISTIO

LUONNONVARAT JA YMPÄRISTÖ -valmisteluryhmän kokous 2/2018
Aika: 11.4.2018 Klo 12:00 – 14:16
Paikka: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B Rovaniemi, neuvotteluhuone Erottaja / skype-yhteys.
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Arto Seppälän poissa ollessa varapuheenjohtaja Pirkko Pirinen toimi kokouksen
puheenjohtajana ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleeksi. Läsnä olivat seuraavat varsinaiset
jäsenet tai varajäsenet:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Esittelijä ja sihteeri

Seppälä Arto
Pirinen Pirkko
Raasakka Hannu

Kokoonpano
Itä-Lapin kunnat
Länsi-Pohjan alueen kunnat
Pohjois-Lapin kunnat
Rovaniemen seudun kunnat

Varsinainen jäsen
Nurmi Hanna
Hiltunen Jani
Pyykkö Kalle
Kilpeläinen Sini-Sisko

Varajäsen

Tunturi-Lapin kunnat
Lapin liitto
ELY-keskus E-vastuualue
ELY-keskus E-vastuualue
ELY-keskus L-vastuualue
ELY-keskus Y-vastuualue
ELY-keskus Y-vastuualue
ELY-keskus Y-vastuualue
Aluehallintovirasto
Henkilöstöjärjestöjen edustaja (kunta)
Henkilöstöjärjestöjen edustaja (valtio)
Lomituspalveluiden alatyöryhmän pj
Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmän
pj

Manninen Saana

Saramo Minna

Ruotsala Anni-Helena
Kolström Taneli
Tolonen Jyrki

Sanila-Aikio Tiina
Alenius Virpi
Korhonen Kirsi-Marja

Asiantuntijajäsenet
Saamelaiskäräjät
Luonnonvarakeskus
Metsähallitus

Pesonen Ari
Palojärvi Pälvi
Parviainen Ari (Kiimamaa Raisa 1.8.2018
Romakkaniemi Outi
alkaen)
Lönnström Riitta
Piisilä Juha
Kraatari Vili-Matti
Puominen Hannu
Pasanen Pentti
Leskinen Jari
Mourujärvi Olli
Kilponen Ari
Pekkala Kaija
Laulumaa Jari
Pasanen Jari
Räinä Pekka
Seppälä Arto
Kämäräinen Juha-Petri
Pirinen Pirkko
Ruuska Risto
Aaltonen Kimmo, JUKO Rosenqvist Tarja, JUKO
Harju Eija, JUKO
Huhtala Jarmo, JHL
Kivilompolo Eini
Pätsi Janne

Anni-Helena Ruotsala osallistui neuvotteluun skype-yhteydellä. Kokoukseen osallistuivat
varajäsenistä Janne Pätsi (skype) ja Hannu Puominen, vaikka varsinainen edustajakin oli paikalla.
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Skype-yhteydellä kokoukseen osallistui myös elinvoima ja elinkeinot -valmisteluryhmän
prosessisuunnittelija Tiina Keränen.
Hanna Nurmi ilmoitti, että hänen varajäsenensä on Elina Kostamovaara. Jani Hiltunen ilmoittaa
varajäsenensä myöhemmin.
2. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistio
Esitys: Hyväksytään esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Todettiin, että kokouksista tulee laatia varsin
nopeasti tiedote, jonka liitteenä on kokouksen pöytäkirja, joten päätettiin, että kokouksesta
laadittu muistio toimitetaan sähköpostitse mahdollisimman pian kaikille kokoukseen osallistuneille
kommentointia varten ja muistio hyväksytään sihteerin asettamassa määräajassa. Muistion
allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
Päätettiin käsitellä muutosjohtajan järjestämistä ja tuottamista koskevat kysymykset esityslistan
kohdassa 3.
3. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset Lapissa
Esitys: Käydään maakuntastrategian ja maakunnan konsernirakenteen valmistelutilanne läpi ja
käydään lähetekeskustelu asiasta; millaisen viestin valmisteluryhmä haluaa antaa käynnistyneelle
konsernityölle, odotukset ja tarpeet luonnonvarat ja ympäristö -palveluille.
Päätös: Käytiin läpi maakuntastrategian ja maakunnan konsernirakenteen valmistelutilanne ja
valmisteluryhmän ajankohtaiset asiat. Keskusteltiin erityisesti maakunnan konsernirakenteen
valmistelusta. Käsiteltiin muutosjohtajan järjestämistä ja tuottamista koskevat kysymykset
tehtäväala kerrallaan siitä näkökulmasta, että ovatko tehtävät sellaisia, joissa järjestäminen ja
tuottaminen on syytä jotenkin erottaa, liikelaitostaa tai jopa yhtiöittää. Todettiin, että pääosin
luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmässä valmisteltavat palvelut ovat viranomaistehtäviä ja
siten selkeästi järjestämistehtäviä. Erityisesti nykyään valtion hoitamissa tehtävissä on
käytännössä jo ulkoistettu/yksityistetty kaikki tehtävät, jotka ovat ylipäänsä olleet
yksityistettävissä. Ostopalveluita käytetään jonkin verran mm. selvityksissä. Luonnonvarat ja
ympäristö –tehtäväalan alla lähinnä viljelijätuki- ja lomituspalveluiden osalta liikelaitostamis- ja
yhtiöittämistarpeita tulee miettiä, kun konsernirakenteen valmistelu etenee. Kaikkinensa Lapissa
palveluiden hankkiminen yksityiseltä sektorilta on hankalaa pitkien etäisyyksien ja huonon
yksityisen palvelutarjonnan takia.
Henkilöstön edustaja toi vielä esille huolen siitä, miten muutoksessa mukana oleva henkilöstö voi
muutoksessa vaikuttaa asemaansa ja palkkaukseensa.
Prosessisuunnittelija laatii perjantaihin 13.4.2018 mennessä käydyn keskustelun perusteella
muutosjohtajalle valmisteluryhmän alustavan näkemyksen ko. tehtäväalan järjestämisen ja
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tuottamisen tehtävistä. Valmisteluryhmän jäsenet toimittavat prosessisuunnittelijalle vielä
täydentäviä huomioita, jos katsovat sen tarpeelliseksi.
Valtuutettiin prosessisuunnittelijaa tiedustelemaan konsernirakennetta suunnittelevalta Jouko
Luukkoselta, josko hän voisi jossain vaiheessa osallistua valmisteluryhmän kokoukseen.
4. Kokoontuneet alatyöryhmät ja niiden tilannekatsaukset
Esitys: Vastuuhenkilöt esittelevät työryhmäkokousten keskeisimmät asiat:
- ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmän kokous 27.2. ja 11.4.2018
- maaseutuyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden alatyöryhmän kokous 15.3.2018
- viljelijätukityöryhmän kokous 1.3.2018
- valmisteluryhmän jäsenten mahdolliset terveiset muista valmisteluun liittyvistä työryhmistä tai
selvityksistä
Päätös: Käytiin läpi tähän mennessä pidettyjen alatyöryhmien kokousten asiat
prosessisuunnittelijan esittelemänä ja alatyöryhmien jäsenten täydentämänä. Ensimmäiset
kokoukset ovat olleet lähinnä järjestäytymiskokouksia, joissa on valittu alatyöryhmien
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valmisteluryhmän kokousta edeltävässä
ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmässä 11.4.2018 käytiin jo tarkemmin läpi palveluiden
järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä kysymyksiä.
5. Nykytilan kuvaus luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmän osalta
Esitys: Tarkastellaan nykytilan kuvausten ajantasaisuutta, läpileikkaavia teemoja, yhdyspintoja ja
yhteistyötarpeita ja sovitaan jatkotoimenpiteistä
- liite: Matkalla maakuntaan luonnonvarat ja ympäristö; kooste nykytilan kuvauksista 3.11.2017
- liite: Palveluiden ja toiminen nykyinen organisoituminen maakuntaan siirtyvien tehtävien osalta;
tiivistetty kooste edellisestä (excel)
Päätös: Käytiin läpi prosessisuunnittelijan laatima excel-taulukkomuotoinen tiivistelmä nykytilan
kuvauksista jo kohdassa 3. Päätettiin, että prosessisuunnittelija tiedustelee muutosjohtajalta
vuonna 2017 laadittujen nykytilan kuvausten päivittämistarpeesta ja painoarvosta
konsernirakenteen suunnittelussa.
6. Jatkotoimenpiteet
Esitys: Käydään keskustelu työsuunnitelman kohdasta 2.3 Toukokuu-kesäkuu 2018 – skenaariot
prosessien pohjaksi ja muista jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Päätettiin, että edetään toistaiseksi laaditun työsuunnitelman mukaisesti, mutta seurataan
tarkasti konsernirakenteen suunnittelua, synkronoidaan valmisteluryhmänkin toiminta konserni- ja
organisaatiorakenteen valmisteluun ja vaikutetaan omalta osaltamme valmisteluun.
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7. Muut asiat
Esitys: Käsitellään muut esille nousseet asiat.
Päätös: Todettiin, että maakuntavalmistelu jalkautuu kuntiin touko-kesäkuun aikana ja
prosessisuunnittelija kannusti kaikkia ryhmien jäseniä osallistumaan ainakin omien kuntiensa
tilaisuuksiin. Käytiin läpi kuntatilaisuuksien päivämäärät. Prosessisuunnittelija osallistuu niin
moneen tilaisuuteen kuin on mahdollista (alustavasti Simo 2.5., Salla 9.5., Sodankylä 28.5., Ranua
14.6., Tornio 15.6. ja Rovaniemi 20.6.).
8. Seuraavat kokoukset
Todettiin jo seuraavat sovitut kokoukset: ti 22.5. klo 10.00, ELY/Halti / skype, sekä ti 19.6. klo
12.00, ELY/Erottaja / skype.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.16.
Muistion vakuudeksi:
_________________________________
Pirkko Pirinen, puheenjohtaja

________________________________
Hannu Raasakka, sihteeri

JAKELU: työryhmän jäsenet ja varajäsenet, Marja Perälä, Jenni Lintula, Eeva-Kaarina Yrjänheikki,
Mervi Nikander, Tiina Keränen ja info@lapinmaakunta.fi
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