MUISTIO

LUONNONVARAT JA YMPÄRISTÖ -valmisteluryhmän kokous 3/2018
Aika: 19.6.2018 Klo 12:00 – 13:16
Paikka: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B Rovaniemi, neuvotteluhuone Erottaja / skype-yhteys.
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertasi viimeisimmät uutiset maakuntauudistuksen tiimoilta.
Todettiin läsnäolijat:
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

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

Kämäräinen Sarita
Kolström Taneli
Tolonen Jyrki

Sanila-Aikio Tiina
Alenius Virpi
Korhonen Kirsi-Marja

Asiantuntijajäsenet
Saamelaiskäräjät
Luonnonvarakeskus
Metsähallitus

Varajäsen
Kostamovaara Elina
Brusila Peter, skype
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, skype Pätsi Janne, skype

Kokouksessa oli läsnä myös ELY:n E-vastuualueen harjoittelija Tapio Pyörälä. Jani Hiltunen ilmoitti
jo aiemmin, että hänen varajäsenensä on Peter Brusila. Metsähallituksesta oli paikalla Elina Stolt.
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2. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistio
Esitys: Hyväksytään esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
3. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset Lapissa
Tiedoksi: Hannu Raasakka esitteli Lapin maakuntastrategian ja maakunnan konsernirakenteen
valmistelun pääkohdat; yleiskuva ja aikataulut, talouden laskelmat. Luonnonvarat ja ympäristö valmisteluryhmän ajankohtaiset. Aineisto on myös työtilassa.
Ajankohtaisista asioista käytiin keskustelua ja erityisesti Lapin maakunnalle osoitettu rahoitus
huolestuttaa. Tämänhetkisten laskelmien mukaan Lapin maakunnan sopeuttamistarve tulee
olemaan noin 33 miljoonaa euroa, kun se koko maan osalta on vajaat 30 miljoonaa. Todettiin, että
em. rahoituksella Lapin maakunta ei tule olemaan toimintakykyinen.
4. Konsernirakenteen ennakoiva käsittely ja lausuntomenettelystä sopiminen valmisteluryhmän
osalta
Esitys: Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmältä pyydetään lausunto konsernirakenteesta.
Lausunto valmistellaan elokuussa. Käydään lähetekeskustelu konsernirakenteen luonnoksista;
millaisen viestin valmisteluryhmä haluaa antaa konsernityölle. Sovitaan lausunnon valmistelusta.
(työtilassa: Liikelaitokset_luonnos_08062018 ja Kokonaisorganisaatio_luonnos_08062018)
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.
ympäristöterveydenhuolto sijoitetaan maakuntavirastoon. Näin ollen on tärkeää kohdistaa
lausunto VATE:n jo linjaamiin konsernirakenne- ja organisaatioluonnoksiin ja pohjustaa
vastuualue-, yksikkö- tms. jakoa, asioita, joihin pystyy vielä hyvin vaikuttamaan.
Keskusteltiin alustavasti eri toimintojen yhdyspinnoista ja todettiin, että useista tehtävistä löytyy
luontevia yhdyspintoja. Esimerkiksi ympäristöterveydenhuolto ei kuitenkaan ole osa
”maaseutuasioiden kokonaisuutta”, kuten jossain oli todettu, luontevampia yhdyspintoja löytyy
muista toiminnoista. Aiemmin kokoontunut ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä näki
tärkeänä, että ympäristöterveydenhuollosta muodostettaisiin maakunnassa jo
valvontatehtävienkin kannalta itsenäinen ja yhtenäinen yksikkö. Maakuntakaavoituksen
yhdyspinnat taas ovat pitkälti liikenteessä (liikennejärjestelmäsuunnittelu), ELY:n alueidenkäytössä
ja ympäristöasioissa, sekä kulttuuriympäristössä.
Päätettiin, että kukin ”toimiala” luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmässä, eli ELY:n Yvastuualueen tehtävät, ELY:n E-vastuualueen tehtävät (viljelijätukityöryhmä),
ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä, AVI, Lapin liiton maakuntakaavoitus ja lomituspalvelujen
alatyöryhmä muodostaa osaltaan esityksen lausunnoksi ja toimittaa lausunnon
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prosessisuunnittelijalle viimeistään 14.8.2018 aamupäivällä. Prosessisuunnittelija
tekee lausunnoista koosteen, jota käsitellään valmisteluryhmän kokouksessa
15.8.2018. Mikäli lausuntoa ei saada valmiiksi ja hyväksyttyä em. kokouksessa, niin
lausunto viimeistellään sähköpostikäsittelynä tai yhteisessä työtilassa ja hyväksytään elokuun
loppuun mennessä sähköpostikäsittelynä.
5. Muut asiat
Esitys: Käsitellään muut esille nousseet asiat.
Päätös: Riitta Lönnström nosti esiin maakuntastrategian valmistelun. Todettiin, että konsultti
(MDI) valmistelee strategiaa ja valmistelua koordinoi poliittinen työryhmä, joka koordinoi myös
konsernirakenteen valmistelua. Mm. valmistelijat eivät ole tässä työssä mukana, mutta mm.
valmisteluryhmät on ollut tarkoitus osallistaa strategian valmisteluun.
Keskusteltiin Pohjois-Suomen neuvottelukunnalle / väliaikaiselle valmistelutoimielimelle
annettavasta evästyksestä ylimaakunnallisen yhteistyön tiimoilta. Todettiin, että
ylimaakunnallinen yhteistyö myös mm. lomituspalveluiden, viljelijätukihallinnon ja
ympäristöterveydenhuollon osalta on syytä ottaa esille niin VATE:ssa kuin Pohjois-Suomen
neuvottelukunnassakin, mutta ilman tarkempaa tehtävänantoa valmisteluryhmä ei ryhdy asiassa
toimenpiteisiin.
Kokouksessa tuli myös todetuksi, että skype ei ole kovin hyvä väline näin suuressa
neuvottelutilassa, muiden kuin esittelijän ja puheenjohtajan äänet eivät juuri kuuluneet.
Suositeltavaa onkin osallistua kokoukseen paikan päällä.
6. Seuraavat kokoukset
Esitys: ke 15.8. klo 12.00, ELY/Erottaja / skype
Päätös: Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15.8. klo 12.00, ELY/Erottaja / skype
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.16.

________________________________
Arto Seppälä
puheenjohtaja

__________________________________
Hannu Raasakka
sihteeri

JAKELU: työryhmän jäsenet ja varajäsenet, Marja Perälä, Mervi Nikander, Tiina Keränen ja
info@lapinmaakunta.fi
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