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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja/21.9.2016
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3.

Maakunta- ja aluehallintouudistuksen valmistelu
Käytiin läpi uudistuksen valtakunnallista valmistelutilannetta:




Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisen valmistelun tiekartta kertoo mitä, kenen ja milloin tulee tehdä uudistuksen osalta. Ympäristötehtävissä vaikuttavat LUOVA-viraston syntyyn liittyvät asiat.
Liikenneasioissa mahdollinen uuden LIVE-yhtiön perustaminen vaikuttaa keskeisesti tehtävien siirtymiseen.
Yhteisten toimintojen (strategian, asiakkuuden ja viestinnän) henkilöstö on siirtymässä osin tuleviin maakuntiin.
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Vesitalouden tehtävät ovat siirtymässä uusiin maakuntiin. Osaa tehtävistä voidaan hoitaa ainoastaan keskitetysti. Kulttuuriympäristön hoito siirtyy uusiin
maakuntiin. Jokaisen maakunnan vastuulla on vesihuoltoviranomaisen tehtävät.
Elinkeino-vastuualueen tehtäväkokonaisuudet siirtyvät pääsääntöisesti maakuntiin. Kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori tulee jokaiseen maakuntaan.
Palkkaturva-asiat ovat siirtymässä valtion LUOVA-virastoon.

Keskustelussa neuvottelukunta totesi, että:





Kunnille jää elinvoimatehtävä erittäin tärkeäksi tehtäväalueeksi, mutta mitä tapahtuu kuntien yrityspalveluille. Toivottavasti nykyisen kaltainen yrityspalvelujen tuottajajärjestelmä voidaan jatkossakin säilyttää.
Työllisyyspalveluissa on ongelmana se, että haettaisiin monitoimijamallista
ratkaisua. TYP ja myöhemmin maakunta voisi olla paikka, jossa räätälöitäisiin
työllisyyspalveluja. Muita kuntouttavia toimenpiteitä tarvitseva asiakaskunta
voitaisiin erottaa erityispalveluja tarvitsevaksi ryhmäksi.
Ympäristötoimen osalta on toivottu isäntäkuntatoimintamallin jatkoa. Asiantuntijuus haluttaisiin pitää kuntien käsissä jatkossakin.

Uudistukseen liittyvä lausuntovalmistelu:
Keskustelussa todettiin, että on tärkeää tuoda esille ELY-keskuksen toimintojen jakaantumista kahteen maakuntaan. Tehtävien hoidosta isommilla aluekokonaisuuksilla sovitaan erikseen.
Kasvupalvelut tuovat alueen yrityksille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan.
Toivottiin, että ympäristöasiat siirtyisivät mahdollisimman eheänä kokonaisuutena
maakuntiin.
Maakuntien tehtäviin pitää tulla pelastustehtävien järjestäminen.
Hallinto kevenee ja sitä kootaan yhteen, joten lopputuloksena kansalaisen tulee saada palvelut kustannustehokkaammin. Esimerkiksi Lontoossa koko työnvälitys on yksityistetty.
Joukkoliikenteen järjestämisvastuu voi muuttua. Tarkoittaako se esimerkiksi sitä, että
maakunta voi valita, haluaako se ottaa joukkoliikenteen järjestämisvastuun itselleen?
Maakuntakaavoituksen roolia uudessa tilanteessa tulisi pohtia. Maakuntakaavoituksen tulisi siirtyä entistä strategisempaan suuntaan.
Pitäisi saada aito kolmiportainen hallinto, jossa paikallinen hallinto, maakunnallinan
hallinto ja valtakunnallinen hallinto. Valtakunnallisia asioita olisivat vain todella isot
asiat kuten ydinvoimalat tai isot kaivokset, jotka ovat ylimaakunnallisia.
On tärkeää havaita, että kansanvaltaisuuteen liittyy myös valinnanvapausmalli.
Kaikki olennaiset asiat tulee tehdä myös tulevassa maakunnassa, esimerkiksi kotouttaminen ei voi jäädä jossain maakunnassa kokonaan tekemättä.
Asioiden hoidon läheisyysperiaate on tärkeä. Nyt päätöksiä tehdään asiakaspalvelukeskuksista, jotka hoitavat ELY-keskuksen eri vastuualueiden asioita keskitetysti.

On tärkeää hahmottaa mitä tehtäviä uudet maakunnat jatkossa hoitavat ja millaista
osaamista niihin tarvitaan.
Tulevaisuuteen suuntautuvat keinot järjestämisvastuuseen on tarpeen löytää. Monituottajamalliin on moni jo valmistautunut. Tarvitaan myös uudenlaisia tuottamismalleja.
4.

Mahdolliset muut asiat
Kokouksessa ei ollut erityisiä muita asioita.

5.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 31.1.2017 klo 9 Kymin Huvilalla, Ahlmanintie 1, Kuusankoski.
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