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Muistio

LUONNONVARAT JA YMPÄRISTÖ -valmisteluryhmän kokous 1/2018
Aika: 20.2.2018 klo 12:00.
Paikka: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B Rovaniemi, neuvotteluhuone Erottaja ja skype-yhteys.
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen
Hannu Raasakka toivotti kokouksen osallistujat tervetulleeksi. Osallistujat esittäytyivät.
Läsnä olivat seuraavat varsinaiset jäsenet tai varajäsenet:
Itä-Lapin kunnat
Länsi-Pohjan alueen kunnat
Pohjois-Lapin kunnat
Rovaniemen seudun kunnat
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)

Nurmi Hanna
Hiltunen Jani
Pyykkö Kallc
Kilpeläinen Sini-Sisko
Parviainen Ari
Lönnström Riitta
Kraatari Vili-Matti
Pasanen Pentti
Mourujärvi 0111
Pekkala Kaija
Pasanen Jari
Seppälä Arto
Pirinen Pirkko
Aaltonen Kimmo, JUKO
Harju Eija, JUKO

Piisilä Juha
Puomincn Hannu
Leskinen Jari
Kilponcn Ari

Roscngvist Tarja, JUKO
Huhtala Jarmo, ]HL

Asia ntu ntijajäsenet:
Saamelaiskäräjät
Luonnonvarakeskus
Metsähallitus

Ruotsala Anni-Helena
Kolström Taneli
Tolonen Jyrki

Sanila Alkio Tiina
Alenius Virpi
Korhonen Kirsi Marja

Anni-Helena Ruotsala osallistui neuvotteluun klo 12-13 skype-yhteydellä. Kokoukseen osallistuivat
myös muutosjohtaja Marja Perälä ja tiedottaja Eeva-Kaarina Yrjänheikki kohtien 1 ja 2 ajan, sekä
Lapin ELY-keskuksen maaseutu-ja energiayksikön päällikkö Hannu Linjakumpu.
2. Matkalla uuteen maakuntaan
Muutosjohtaja Marja Perälä kertoi Lapin maakuntauudistuksen tilanteesta. Esitys jaetaan kaikille
varsinaisille ja varajäsenille, sekä muille kokoukseen osallistuneille. Muutosjohtaja nosti esille
erityisesti maakuntastrategiatyön ja konsernirakenteen valmistelun käynnistymisen. Maakuntalait
ovat menossa eduskuntaan näillä näkymin 8.3.2018. Maakuntavaalit on tarkoitus pitää 28.10.2018
ja mm. maakunnan johtajien rekrytoinnit aloitetaan vuoden 2019 puolella. Tuotiin esiin huoli non
www.lapinmaakunta.fi
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soteen kuuluvien tehtävien rahoituksesta, kun rahaa on käytettävissä noin 8
miljoonaa euroa vähemmän.

Eeva-Kaarina Yrjänheikki kertoi yleisesti maakuntauudistuksen viestinnästä ja korosti, että kaikki
ovat viestijöitä.
3. Valmisteluryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Valmisteluryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii prosessisuunnittelija Hannu Raasakka.
Valmisteluryhmä valitsi puheenjohtajaksi Arto Seppälän Lapin RY-keskuksesta ja
varapuheenjohtajaksi Pirkko Pirisen Lapin aluehallintovirastosta.
Puheenjohtaja Arto Seppälä johti puhetta tästä asiakohdasta alkaen. Seppälä korosti
muutosjohtajan puheenvuoroon viitaten, että organisaatioiden valmistautumisessa uudistukseen
on vain yksi vaihtoehto; se että tehdään yhteistyötä tulevaisuuden rakentamiseksi.
Varajäsenten nimeäminen todettiin tarpeelliseksi. Päätettiin, että kukin varsinainen jäsen
keskustelee ja sopii omassa organisaatiossaan varajäsenen nimeämisestä ja ilmoittaa varajäsenen
Raasakalle. Kaija Pekkala ilmoitti varajäsenekseen Jari Laulumaan, Jari Pasanen ilmoitti
varajäsenekseen Pekka Räinän ja Arto Seppälä ilmoitti varajäsenekseen Juha-Petri Kämäräisen.
Varajäsenet ovat antaneet suostumuksensa nimeämiselle.
4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista sillä muutoksella, että muutosjohtaja Perälän puheenvuoro oli esityslistasta
poiketen jo asiakohdassa 2.
Keskusteltiin kokouskäytännöistä ja yleisesti esityslistan sisällöstä. Todettiin, että otsikkopohjaisen
asialistan sijaan on parempi laatia esityslista, jossa asioita on ennakkoon hieman avattu, jolloin
kokoukseen valmistautuminenkin on helpompaa. Mikäli asian käsittely edellyttää kokouksessa
tehtävää päätöstä, niin esityslistan asiakohtaan sisällytetään päätösehdotus, joka voi sisältää jo
yksilöidyn päätösehdotuksen tai selostuksen, mistä asioista pitää päättää ilman esitystä päätöksen
sisällöstä. Päätettiin, että kokouksesta laadittu muistio toimitetaan kaikille kokoukseen
osallistuneille kommentointia varten ja muistio hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Muistion
allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
5. Valmisteluryhmän tehtävät valmistelussa
Todettiin valmisteluryhmän tehtävät. Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä valmistelee
maakuntaan siirtyviä alueiden käytön palveluita, vesi- ja kalatalouden palveluita,
luonnonsuojelutehtäviä, ympäristöterveyden palveluita, maatalouden ja elintarviketuotannon
palveluita, sekä vesien ja merenhoidon palveluita. Valmisteluryhmässä laaditaan valmistelun
työsuunnitelma aikatautuineen.
Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella esityksiä siitä, miten tuleva maakunta palvelut
järjestää ja tuottaa, miten palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä
arvioida yhteistyön tarpeita ja käytäntöjä. Valmisteluryhmän työskentelyn tavoitteena on yhteen

www.Iapinmaakunta.fi

1

/ LAPIN

\\

/1

sovittaa eri organisaatioissa tapahtuvaa valmistelua sekä hakea synergiaetuja eri
tehtävien
ja organisaatioiden välillä. Valmisteluryhmä voi tarvittaessa perustaa
/
alatyöryhmiä valmistelua varten. Valmisteluryhmässä koordinoidaan, haetaan
synergioita sekä sovitaan työnjaoista.
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Keskusteltiin prosessisuunnittelijan ja valmisteluryhmän rooleista ja vastuista. Todettiin, että
prosessisuunnittelija vastaa asiakirjojen valmistelusta ja tuo kokoukseen käsiteltäväksi selkeät
esitykset. Valmisteluryhmä käsittelee asiakirjat kokouksessa, linjaa jatkotyötä sekä evästää ja
tukee prosessisuunnittelijaa jatkotyössä. Valmisteluryhmän jäsenet osallistuvat asiakirjojen
työstämiseen kokousten välillä.
6. Työsuunnitelman laadinta
Käytiin läpi valmisteluryhmän alustavaa työsuunnitelmaa 201$. Tehtiin jo muutamia täydennyksiä
ja päätettiin, että työsuunnitelmaluonnos lähetetään vielä kaikille valmisteluryhmän jäsenille
kommentoitavaksi mahdollisia täydennyksiä varten. Todettiin, että työsuunnitelmaa täydennetään
valmistelun edetessä.
7. Tiedossa olevat selvitykset ja työryhmät, jotka tulee ottaa huomioon valmistelussa ja
nykyisten tehtävien organisointi
Asiakohta käsiteltiin pitkälti työsuunnitelman laadinnan yhteydessä. Todettiin, että ELY-keskus on
perustanut viljelijätukityöryhmän, joka ei ole varsinainen alatyöryhmä, mutta joka tukee muutoin
valmisteluryhmän työskentelyä viljelijätukipalveluiden valmistelun osalta. Sovittiin, että
työryhmän kokoonkutsujana toimii ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikkö ja
prosessisuunnittelija osallistuu työryhmän kokouksiin.
8. Jatkotoimenpiteet ja muut asiat

Keskusteltiin odotuksista alatyöryhmien työskentelylle. Lähiaikoina järjestäytyvien alatyöryhmien
puheenjohtajat osallistuvat jatkossa valmisteluryhmän kokouksiin, joten tieto kulkee ryhmien
välillä. Alatyöryhmissä tehtävät selvitykset tuodaan tiedoksi valmisteluryhmälle.
Toivottiin, että työskentelyalustaksi saataisiin valmisteluryhmittäin työtiloja, missä eri asiakirjoja
olisi helppo päivittää ja työstää. Todettiin, että työtilat ovat tuloillaan, mutta vielä työn alla.
9. Seuraava kokous ja muiden kevään kokousten aikataulutus

Seuraava jo sovittu kokous on keskiviikkona 11.4. klo 12.00, Lapin ELY/Erottaja. Sovittiin seuraavat
kokoukset: tiistaina 22.5.2018 klo 10, Lapin ELY/Halti ja tiistaina 19.6.2018 klo 12 Lapin
ELY/Erottaja. Kaikkiin kokouksiin on myös skype-mahdollisuus.
10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.
Muistion vakuudeksi:
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Arto SeppäIenjohtaja
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Hannu Raasakka, sihteeri
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