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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Siirrettiin rahoitustoimen katsaus seuraavaan
kokoukseen.
Puheenjohjaja kertoi, että ELY-talon suuret remontit ovat valmistumassa ja tilat
otetaan vastaan 14.12.2012. Kaikki päätoimipaikan toiminnot ja palvelut saadaan
keskitettyä saman katon alle Salpakeskukseen. Asiakaspalvelutilat sijoittuvat alaaulaan.
ELY-asetusta tarkistetaan. KASELYn erikoistumistehtävistä vesivaratehtävät sisältyvät lisäyksenä tarkistettuun asetukseen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja/21.9.2012
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3.

ELYjen valtakunnalliset kehittämishankkeet
TEM on asettanut selvitysmies Rauno Saaren ja YM selvitysmies Riitta Rainion
hakemaan valtakunnallisia ratkaisuja ELYjen toiminnan ja talouskehyksen tasapainottamiseen.
Saaren esitys koskien ELYjä ja TE-toimistoja sisältää mm:
 leikkauksia toivotaan voivan painottaa eläköitymisten painopisteen mukaisesti kauden loppuvuosiin
 TE-toimistot osaksi ELYjä yhtenä vastuualueena

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Vaihde 020 636 0090
Salpausselänkatu 22
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
PL 1041, 45101 Kouvola

2/5














ELYjen valtakunnalliselle johtoryhmälle enemmän päätöksentekoa
ELY-ylijohtajan tehtävä päätoimiseksi
päälliköiden ja esimiesten kokonaismäärän vähentäminen
resurssien joustava käyttö
substanssitehtävät laajemmilla alueilla
TEKES-tehtävien keskittäminen 5–7 yliopistokaupunkiin
sähköinen asiointi ja hallinto mahdollisimman pikaisesti käyttöön
valvontamaksujen käyttöönotto
ELYjen ja maakuntaliittojen yhteistyö ja mm. rakennerahasto-ohjelmien
toteutuksen selkiyttäminen
ympäristölupien siirtäminen AVI:ista ELYihin
KUPO-tehtävien siirtäminen ELYistä AVI:ihin
pidemmällä aikavälillä ELYjä hallinnollisesti vähemmäin kuin 15.

Puheenjohtaja totesi, että edellä mainitut ovat vasta ehdotuksia. Erikoistumiset
hoidetaan alueiden erityispiirteet huomioiden hyödyntäen alueilla jo olevaa parasta osaamista.
Riitta Rainion selvitykseen koskien ELYjen ja AVIen ympäristötehtäviä sisältyy
kolme vaihtoehtoa alueellisten ympäristötehtävien organisoimiseksi:
 A. kehittäminen perustuu nykyiseen ELY-rakenteeseen
- ohjaus- ja suunnitelujärjestelämää muutetaan (ELYjä ohjaa ministeriö, jolla ei ole ELYssä omaa vastuualuetta
 B. yhteinen ohjausyksikkö YM:n alaisuuteen
 C. valtakunnallinen ympäristövirasto, sekä ELYjen että AVIen ympäristötehtävät
Saaren ja Rainion selvitykset lähtevät eri pohjalta, mutta ovat ilmeisesti yhteen
sovitettavissa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee selvityksiä alkuvuodesta 2013. ALKU-selonteko valmistuu 28.2.2013 mennessä ja hallitusohjelman
puoliväliarviointi tehdään kevätkaudella.
Keskustelussa pidettiin hyvänä ehdotusta, jonka mukaan substanssipintaan joka
toisen eläköityvän tilalle voitaisiin rekrytoida uusi henkilö. ELYissä on tällä hetkellä rekrytointikielto. Tulee olla palkkakilpailukykyä; osaaminen ratkaisee. Lakisääteiset tehtävät tulee voida hoitaa.
Ydintoimintoanalyysi on tehty koko valtionhallinnossa. ELYjen esityksiä tuli organisaatiotasolla 400 kpl, henkilöstöltä 700 esitystä. Jatkojalostuksessa on 70 esitystä, joista 20 ylihallinnollisia. Substanssiesitykset ovat pohdittavina ministeriöissä ja niistä haetaan toteutettavia hankkeita keväällä 2013.
4.

Strategisen tulossopimuksen tarkistukset
Jyrki Karhula kertoi, että ELYn strategisen tulossopimuksen tarkistukset ovat pieniä ja useimmat liittyivät sisäiseen kehittämiseen.
Poimintoja tarkistuksista:
 esitetty lisäresurssit nuorisotakuun toteuttamiseen 3 htv TE-toimistoihin +
1 htv ELYyn
 työllisyys Kaakkois-Suomessa kehittynyt hieman paremmin kuin maassa
keskimäärin
 nuorten ja ulkomaalaisten työllistyminen eivät toteudu tavoitteen mukaisesti
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 uusia yrityksiä on perustettu tavoitteiden mukaisesti
 yritysten TK-menot ovat jäämässä kauas tavoitearvosta
 venäläisten matkailussa tilanne elää; kanssakäyminen lisääntyy kaiken
aikaa
 liikenneverkon ylläpito on toteutunut tavoitteiden mukaisesti
 tieliikenteessä onnettomuuskehitys pysynyt ennallaan
 runsaiden sateiden aiheuttaman ravinteiden huuhtouman odotetaan vaikuttavan vesistöjen tilaa heikentävästi.
Neuvottelukunnan jäsenet kommentoivat:
 PK-yrityskentän korostaminen tulee jatkossa tuoda esiin; toiminnan siirtyminen pienempiin yksiköihin
 YritysSuomi pyrkii tavoittamaan mahdollisimman paljon yrityksiä. Mahdollisia päällekkäisiä toimintoja esim. kehitysyhtiöiden kanssa
 Miten mielenterveysongelmat tai juopuneena ajaminen näkyvät onnettomuustilastoissa? > analyyseja on tehty, sekakäyttäjät liikenteessä ovat lisääntyneet
 rekkojen maksimipainot nousevat, liikenne entistä raskaampaa
 Venäjän-ostosmatkailu näkyy mm. kauppojen aukioloaikojen poikkeuslupien lisääntymisenä.
Tulossopimus tarkistettuna allekirjoitetaan johdon taholta TEM:in kanssa tammikuussa 2013.
5.

OTE-jaoston tilannekatsaus
Erikoissuunnittelija Tarja Paananen esitteli OTE-jaoston tilannekatsauksen. Jaos
on kokoontunut neljästi tänä vuonna. Käsiteltyjä asioita ovat olleet mm. TEtoimistouudistus, työelämän kehittämistehtävät, työvoimakoulutuksen hankinta,
koulutuksen aloituspaikat ja tulevat EU-ohjelmat.
Koulutuksen painopisteinä vuonna 2013 ovat elinikäinen oppiminen, nuorisotakuu, monikulttuurinen koulutus ja työelämäyhteistyön edistäminen.
AMK-sektorilta poistetaan valtakunnallisesti n. 2000 aloituspaikkaa (Kymenlaakso
-70, Etelä-Karjala -95 paikkaa) vuonna 2013. Ammatillisesta peruskoulutuksesta
vähenee 2200 paikkaa valtakunnallisesti 2009–2016. Paikat lisääntyvät sosiaalija terveysalan koulutuksessa. Aikuisten haku nuorten koulutuspaikkoihin on lisääntynyt. Todettiin, että OKM on alkanut tasata tarjontaa suhteessa ikäluokkaan
ympäri maan.
ELYn ennakointi julkaisee säännöllisesti työllisyyskatsauksen ja alueelliset kehitysnäkymät -raportin. www.aavistus.fi -sivustolla ovat luettavissa mm. maakunnan perustilastot.
Pohdittiin koulutuksen suuntaamista alueen yritysten tarpeiden mukaan. Akava
toivoo, että voitaisiin järjestää tilaisuuksia työttömille TE-toimiston ja oppilaitosten
yhteistyönä.

6.

Asiakaspalautekatsaus
Soile Pietiläinen esitteli rahoitus- ja maksatuspäätöksen saaneiden asiakkaiden
palautetta 1.5.–30.11.2012. Asiakkaat ovat arvioineet saamaansa palvelua asteikolla 1–5:
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Rahoitus:
palvelu kokonaisuudessaan 3,80
palvelun asiantuntemus 3,98
palvelun ystävällisyyys 4,16
asian käsittelynopeus 3,47
päätöksen perustelut 3,90
Maksatus
palvelu kokonaisuudessaan 4,08
palvelun asiantuntemus 4,23
palvelun ystävällisyyys 4,34
asian käsittelynopeus 3,46
päätöksen perustelut 4,11
Asiakkaat toivovat ELYyn enemmän resursseja sekä henkilökohtaista neuvontaa.
Ystävällisyyttä ja keskustelua arvostetaan. Käsittelyajoista todettiin, että yritykset
joutuvat toimimaan nopeasti pohtiessaan, lähteäkö mukaan suuremman kumppaniksi.
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus
Yksityiset autoilijat tyytyväisempiä maanteiden tilaan ja kuntoon kuin ammattiautoilijat. Teiden tila ja kunto on Kaakkois-Suomessa maan keskiarvon yläpuolella,
kuitenkin edellisvuoteen verrattuna laskua on hieman.
Pääteiden kunnosta yksityishenkilöt ovat antaneet viime vuotta paremman ja raskas liikenne huonomman arvosanan. Jalankulku- ja pyöräteiden kunto on vastaajien mukaan kohentunut.
Antti Rinta-Porkkunen totesi, että rahoitustasoa kutistetaan etenkin alemman tieverkon osalta. Kaikki kulkuneuvoille tapahtuneet vahingot käsitellään Lapin
ELYssä; lausunnot annetaan paikallisesti.
7.

Maahanmuuttoasiain jaoston perustaminen
Asiantuntija Merja Mattila kertoi, että maahanmuuttajien nettomäärä KaakkoisSuomessa on kasvanut selkeästi mm. itsenäisen, omaehtoisen muuton vuoksi.
Laissa kotouttamisen edistämisestä todetaan, että ELY-keskus voi asettaa maahanmuuttoasiain jaoston. Mattila esitti jaoston tehtäviksi mm:





alueellisten työlupalinjausten valmistelu
maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen
yhteistyön kehittäminen
hyvien etnisten suhteiden ja syrjimättömyyden edistäminen osana EteläSuomen ETNOa

Jaoston toimikausi olisi 3 vuotta alkaen vuodesta 2013. Jaostolle laaditaan toimintasuunnitelma ja vuosikello. Mattila esitteli ehdotuksensa jaoston jäseniksi.
Neuvottelukunta esitti STTK:ta jäseneksi ja Akavaa varajäseneksi.
Jaoston perustaminen ja toiminnan aloittaminen saivat neuvottelukunnalta lämpimän kannatuksen.
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8.

Muut asiat
Neuvottelukunnan uusi toimikausi alkaa 1.1.2013. ELY lähettää yhteistyötahoille jäsenten nimeämispyyntökirjeen alkuvuodesta 2013. Nykyiset jäsenet ovat tervetulleita
jatkamaan uudella toimikaudella.
Akavan hallitus tekee valinnat Akava Kaakkois-Suomen aluejohtoryhmään kokouksessaan 18.12. 2012.
Merkittiin tiedoksi, että Antti Vehviläinen on valittu Liikenneviraston pääjohtajaksi
1.1.2013–31.12.2017.

9.

Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Puheenjohtaja kiitti neuvottelukuntaa aktiivisesta työskentelystä sekä toivotti rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Muistion laati

Marjaliisa Clack
johdon sihteeri

