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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja/15.6.2012
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3.

ELYjen valtakunnalliset kehittämishankkeet ja strategisen tulossopimuksen päivitystilanne
Strategisen tulossopimuksen päivitystilanne
ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosiksi 2012–2015 on allekirjoitettu
TEM:n kanssa vuoden 2012 alussa. Nyt sopimusta päivitetään osaltaan yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa. Todettiin joitakin muutoksia toimintaympäristössä:
 vientiin perustuvat yritykset kärsivät (erityisesti puunjalostusteollisuus)
 ELY rahoittanut hankkeita, joilla vahvistetaan uuden yritystoiminnan syntymistä
 Venäjältä tulevien matkailijoiden virta kasvussa (rajanylityspaikat, liikenneinfrastruktuuri)
 Venäjän talouden tilanteen ja kehityksen mahdollinen säilyminen
 alueen maankäytön suunnittelu ja yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa
 työttömyyden kasvu
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maaseutuelinkeinojen merkitys säilynyt
matkailuelinkeinojen jatkuva kehittäminen
Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttaminen etenee
vesien tilan parantaminen painopisteinä Pien-Saimaa ja Suomenlahti

Neuvottelukunta kommentoi esille otettuja seikkoja:
 merialue erityiskysymys
 kuntien resurssit pienet
 venäjän kielen osaaminen huonoa, liikkeet rekrytoivat venäjänkielisiä;
suomenkielinen palvelu osin hävinnyt?
 Imatra-LPR-seudulla opiskellaan venäjää, Kotkan seudulla ei. Venäjäosaaminen syntyy kontaktien kautta.
 nuorison mielen suunta – pois Kaakkois-Suomesta?
 tulee löytää luontevat yhteistyömahdollisuudet, missä tarvitaan uusia valmiuksia, kehitysnäkymä koko elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisen elämän kautta
 EU-ohjelmien käyntiinlähtö hidasta - sopimukset ja säännökset muuttuvat
kaiken aikaa.
Puheenjohtaja totesi, että Kaakkois-Suomessa tilanne on osin erilainen kuin
muualla maassa; monet hankkeet esim. kaupassa ja matkailun kehittämisessä
ovat valtakunnallisesti verraten suuria. Neuvottelukunta totesi, että viesti Kaakkois-Suomesta on tärkeä: menemme eteenpäin ja meillä on edelleen tarpeita
mm. liikenteen kehittämisessä maan elinkeinoelämä aluetta laajemminkin huomioiden.
Strategisen tulossuunntelman tarkistus tulee toimittaa TEM:iin viimeistään
26.10.2012. ELYn sisäinen kehittäminen käydään vielä tarkasti läpi.
ELYjen valtakunnalliset kehittämishankkeet
Valtiovarainministeriön raportti ”Aluehallinnon uudistamisen toimeenpano ja toteutuminen” on kommentoitavana. ELYt antavat raportista yhteisen lausunnon.
Pohdittavana ovat mm. kirjasto- liikunta- nuorisotoimen tehtävien sekä lupa- ja
valvontatehtävien hoito joko ELYissä tai AVI:issa.
YM on nimittänyt selvityshenkilö Riitta Rainion selvittämään, miten suppenevissa
talouskehyksissä saadaan ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät
kunniallisesti hoidettua. Uutena tehtävänä on mm. merenhoidon suunnittelu,
myös uusia kemikaali- ja jätesäädöksiä tulee jatkuvasti. Rainion selvityksen pohjana on ELYjen nykyrakenne.
AVIen osalta todettiin poliisihallintoa (pieni htv-määrä) olevan kolmessa AVIssa.
Maistraattien liittämistä osaksi AVI:ia esitetään selvitettäväksi.
15.10.2012 mennessä laadittavassa ELYjen yhteisessä ydintoimintoanalyysissa
keskitytään tehtäviin, joihin valtiota oikeasti tarvitaan ja erityisesti mihin ei välttämättä tarvita. Tehtävien keskittäminen on oleellista. ELYt esittävät TE-toimistojen
kanssa yhteisinä kehittämisehdotuksinaan ELYjen ja TE-toimistojen yhdistämistä
nykyisen hallintojen yhdistämisen jälkeen sekä sähköisten palveluiden käyttöönottoa.
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Kun kaikki ELYjen tehtävät on käyty läpi, selvityksessä kiinnitetään huomiota siihen, että toimintamenot turvataan tehtäviä vastaavina.
Vuonna 2014 kuntiin on suunniteltu tulevan eri viranomaisten yhteispalvelupisteet.
Neuvottelukunnan kommentit ja kehittämisajatukset ovat edelleen tervetulleita.
Sovittiin, että kehittämishankkeisiin palataan neuvottelukunnan joulukuun kokouksessa.
4.

Toiminnallisten tulossopimusten päivitystilanne
Toiminnallisten tulossopimusten tarkistus on tehty vastuualueittain. Käytiin läpi
tarkistusten pääkohdat:
Y-vastuualue/Leena Gunnar
 merenhoidon suunnittelu uutena EU-direktiiviin perustuen
 maankäytön suunnittelussa MALPE-työtä painotetaan yhteistyössä muiden
vastuualueiden kanssa
 vesihuollossa rahoitus kohdennetaan alueellisen viemäröintiohjelman mukaan
 Pyhtään lintuhoitola siirtyy vuonna 2013 pois ELYltä hallinnon ulkopuolelle
YMn ratkaisuin. Lintuhoitolan hallinnointiin sisältyy mm. henkilöstövastuita
E-vastuualue/Satu Mäkelä:
 Nuorison työllistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota
 Mitä kaikkea voidaan tehdä nuorisotakuun toteutumiseksi? Takuu tulee täysillä voimaan v. 2013; takaa peruskoulun 9. luokalta päässeille opiskelu- työpaja- tms. paikkoja syksyyn mennessä.
L-vastuualue/Antti Rinta-Porkkunen:
 tarkistukset liikennepoliittisen selonteon pohjalta: päätiestön turvaaminen
 alemman tieverkon tilanne heikkenee; resursseja siirretään rataverkon puolelle
 Suomen suurimmat tax free -tulot venäläisten ostosmatkailusta saadaan Etelä-Karjalaan
 huolehdittava rajan vetävyydestä tai miljardipotentiaali jää käyttämättä.
Neuvottelukunnan kommentit toiminnallisista tulossopimuksista ovat edelleen tervetulleita. Tulossuunnitelmien valmistuessa ne toimitetaan neuvottelukunnalle.

5.

KAS ELYn erikoistumistehtävät esittelyssä: vesistötehtävät
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi esitteli ELYn erikoistumista vesistötehtäviin.
Vuodesta 1997 lähtien Päijänteen ja Kymijoen säännöstely on hoidettu ELYä
edeltäneessä ympäristökeskuksessa ja nyt ELYssä. Neljä vuotta sitten tehtäväksi
tuli Saimaan, Vuoksen ja Kymijoen tulvariskien koordinointi. Vuonna 2011 ELYyn
siirtyivät Saimaan ja Vuoksen juoksutus. Ko. vesistöalueet kattavat lähes puolen
Suomen valuma-alueet.
Vesistöyksikön vahvuus on 18 hlöä. Erikoistumisiin käytetään 4 htv. Alueella on
aktiivisia asiakkaita. Lähivuosien sään ääri-ilmiöt ovat lisänneet kansalaisten yhteydenottoja.
Vesistöyksikössä laaditaan tulvariskialueille (Kymijoen alaosa, Kotka-Haminan
rannikkoalue ja Jyväskylä) hallintasuunnitelmat. Muita tehtäviä ovat tulvavaara-
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karttojen laadinta ja Kymijoen hyydöntorjunta. Ennusteita laaditaan arvioiden riskejä.
Saimaan poikkeusjuoksutuksissa noudatetaan venäläisten kanssa tehtyjä sopimuksia. Saimaan pinta saa laskea jäätymisestä maaliskuun loppuun maksimissan 20 cm, jotta saimaannorpan pesinnän onnistumisen on mahdollista. 20 cm:n
pinnan lasku maksaa Suomelle 3 milj. euroa, jolla kompensoidaan venäläisten
voimalaitosten menetyksiä. Säännöstelyjen vaikutuksia seurataan.
Saimaan sadesumma on tänä vuonna ollut suurin vuoden 1911 jälkeen. Ilmastonmuutoslaskelmamalli on laadittu. Tulvat ovat jatkossa erilaisia talvisateiden lisääntyessä. Sateen aiheuttamia lumitulvia voidaan ennakoida ja laskea vesistöjen pintaa, sen sijaan sadantaa on vaikea ennakoida.
Merentutkimuslaitos tekee uutta arviota merenpinnan noususta ja miten se vaikuttaa maankäytön suunnitteluun. E18-väylällä varaudutaan vedenpinnan nousuun. Merellä vaikuttavat tuulet enemmän kuin sateet. Todettiin, että KaakoisSuomessa sään ääri-ilmiöt näkyvät joka kevät ja vaikuttavat toimintaan.
6.

Alueelliset kehitysnäkymät
Satu Mäkelä kertoi TEM:n kaksi kertaa vuodessa julkaisemista alueellisista kehitysnäkymistä mm:
 elinkeinoelämä ja yritystoiminta luottavaista
 miinuksena nuorten pitkäaikaistyöttömyys
 Myllykosken luvut alkavat realisoitua vähitellen
 osaavaa työvoimaa saatavilla
 hoitajapulaa paikataan maahanmuuttavilla työntekijöillä
 tehtaiden lakkautus vaikeuttanut alihankkijoiden toimintaa
 Vakka-Suomi tällä hetkellä maan huippuseutu
Mäkelä kävi läpi tulevan 12 kuukauden ennusteet Kouvolan, Kotka-Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukuntien osalta. Kouvolan, Kotka-Haminan ja Lappeerannan alueella elinkeinoelämä ja yritystoiminta näyttävät hieman voimistuvan. Osaavan
työvoiman saatavuus paranee koko Kaakkois-Suomessa.
Neuvottelukunta totesi suurteollisuuteen riittävän osaavaa työvoimaa, mutta erikoisosaamista tarvitaan. Tämä on haaste koulutuksen tarjonnalle, sillä erikoisaloille ei
voida kouluttaa massoina. Lisää koulutuspaikkoja on tulossa sosiaali- ja terveysalalle,
tekniikan aloille ja vähennyksiä kulttuuriin, matkailuun ja talouteen. OKM:n linjausten
mukaisesti lisäpaikat kohdentuvat kuitenkin metropolialueille. Matkailualaa voitaisiin
tarkastella eri näkökulmista.
Neuvottelukunta sopi seuraavansa ennusteiden toteutumista neuvottelukunnan kokouksissa.

7.

Muut asiat
ELYn tilaratkaisut
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue muuttaa ELY-taloon itsenäisyyspäivään mennessä. Käyttöön otettavan toimitilakonseptin mukaan asiakkaat otetaan vastaan asiakaspalvelutiloissa. Maaherran huonetta voidaan jatkossa käyttää neuvottelutilana.
Talon avajaiset ELYn ulkopuolisille ja medialle tarkoitus pitää alkuvuodesta.
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Lappeenrannan toimipisteeseen on tarkoitus järjestää yhteinen tila ELYn
toimiston väelle. Senaatti selvittää mahdollisuutta.
8.

ja TE-

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 13.12.2012 klo 13.00. Kokouksessa käsitellään
ainakin selvitysmiesten esittämiä kehittämisehdotuksia, maahanmuuttoasiain neuvottelukunnan perustamista ja aluellisten kehitysnäkymien seurantaa. Mahdollista on
myös tutustuminen remontoidun ELY-talon tiloihin.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

Muistion laati

Marjaliisa Clack
johdon sihteeri

