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Tavoitteet valmisteluryhmän työlle
Tavoitteena

o

2020-luvun moderni maakunta, joka rohkea edelläkävijä maakunnan tehtävissä ja
palveluissa

o
o
o
o

maakuntaorganisaation onnistunut käynnistäminen
edetä valmistelussa konkreettiseen toimintaan ja tekemiseen (nopeasti toimenpiteisiin)
edunvalvonta omalla tehtäväalalla
asiakkaat ja sidosryhmät mukaan tekemään

Tehtäväksi anto
o

Ensimmäinen tehtävä: toimenpidelista ja aikataulutus (esivalmistelu, väliaikaishallinto,
käynnistymisvaihe)

o
o
o

Osallisuus: huolehdittava, että henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät mukana valmistelussa

o
o
o
o
o

Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta (valtio/ maakunta/ kunnat)

Asiakaslähtöinen uusi toimintamalli: Asiakashyödyt > Esitys prosessien sujuvoittamisesta
Edunvalvonta: seurata valtakunnallista valmistelua omalla tehtäväalalla (synkronointi) ja tehdä
tarvittavia esityksiä

Esitys toimintojen järjestämisestä
Mahdollisuuksien mukaan: yhteisten toimintojen käynnistäminen jo nyt
Ratkaistavat asiat: esitys miten ratkaistaan
Raportointi: 31.1.2018 mennessä (I yleinen osio + II avoimet/erikseen ratkaistavat asiat)

Työryhmän kokoonpano
o Janne Kärkkäinen, kokoonkutsuja
o Jukka Nykänen, MKL
o Paula Mononen, P-K:n ELY
o Sirkka Hakalisto, P-K:n ELY
o Timo Turunen, P-S:n ELY

Heti käynnistettävät toimet - toimenpidelista
o

Vesi- ja kalatehtävien maakunnallisen yhteistyön suunnittelu (käynnistynyt 9/2017) ELYjen
ylijohtajien ja maakuntajohtajien toimeksiannosta

o

o

o

Miten maakuntien välinen yhteistyö vesi- ja kalatehtävissä tarkoituksenmukaisinta järjestää, yhteistyön kautta
saatava osaaminen ja resurssit, maakuntien päätöksenteko ja kustannusten jako

Osallistutaan YM:n Luonnon monimuotoisuuden edistämistehtävät maakunnassa-selvitystyöhön
(käynnistynyt syksy 2017)

o
o
o

o

Työn sisältö:

Työn sisältö:

o

Maakunnan luonnonsuojelun-prosessit, maakunta/Luova yhteiset ls-prosessit

Osallistutaan alueelliseen työpajatyöhön
Linkki luonnokseen https://drive.google.com/file/d/1vYG4o9SJvVs2-YKMrW i89awGUXCGvnic/view

Vesistöjen näytteenoton ja määritysten hankinta vuonna 2018

o

Kilpailutus valmisteilla, hankinta alkaa 2019

Esivalmistelun aikana 31.5.2018 mennessä
toteutettavat toimet - toimenpidelista
o
o
o

Väliraportti vesi- ja kalatehtävien maakunnallisen yhteistyön suunnittelusta

o

Luonnon monimuotoisuuden edistämistehtävät maakunnassa-selvitystyön luonnos valmis

o

o

YM valmistellut, työpajat jatkuvat syyspuolella

Tietojärjestelmien listaus päätöksenteon tueksi, hyödynnetään valtakunnallista valmistelua

o
o

o

Resurssi- ja osaamiskartoitus valmis

Tietojärjestelmät ympäristötehtävissä
Tietojärjestelmät kalatehtävissä

Resurssi- ja osaamiskartoitus ympäristötehtäviin siirtyvien osalta käynnistetty

o
o
o

Toimintamenot ja htv:t
Erillismäärärahat ja htv:t
Tunnistetaan kriittiset resurssi- ja osaamiskapeikot

Selvitetty maakunnalle siirtyvät sopimukset ja velvoitteet (luvat, sopimukset, velvoitteet, siirtyvät
hankkeet jne.)

Yhteistyö vesi- ja kala-asioissa, luonnos
o
o

Valtakunnallisen työryhmän väliraportti valmistunut 31.5.2018
Yhteistyön periaatteet:
o Yhteiset virat ja yhteistyöstä sopiminen asiakokonaisuuksittain
o Henkilöt ao. maakunnan palveluksessa
o Kaikki maakunnan alueella tapahtuvat päätökset tehdään ao. maakunnassa.

o

Ratkaisijana kunkin maakunnan maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, muu toimielin tai
johtava viranhaltija, jolle toimivalta asiakokonaisuuden tehtävissä on annettu.

Maakuntien yhteistyömalli vesi- ja kala-asioissa, yhteiset
virat (väliraporttiluonnos 2.5.2018)
A sian -

tu n tija

A sian tu n tija
A sian -

Maakunta X

A sian tu n tija
A sian tu n tija

tu n tija

A sian tu n tija

Asiantuntija
pros C

Asiantuntija
pros A

Asiantuntija
pros A

Johtava
virkamies

Prosessin A
johtava
asiantuntija

Prosessin B
johtava
asiantuntija
Asiantuntija
pros A

Asiantuntija
pros B

Asiantuntija
pros C

tu n tija

Johtava
virkamies

Johtava
virkamies

A sian tu n tija

Asiantuntija
pros A

tu n tija
A sian tu n tija
A sian tu n tija

Asiantuntija
pros B
A sian -

Asiantuntija
pros C

Asiantuntija
pros B

A sian -

Yhteinen virka
- prosessi A
- prosessi B
- prosessi C

A sian -

Yhteistyöryhmä
A sian tu n ija

A sian tu n tija

Maakunnan oma virka

Prosessin C
johtava
asiantuntija

Asiantuntija
pros C

tu n tija
A sian tu n tija

A sian -

A sian tu n tija

tu n tija
A sian tu n tija

A sian tu n tija

Maakunta Z

A sian tu n tija

Maakunta Y

Väliaikaishallinnon aikana 31.12.2018
mennessä toteutettavat toimet - toimenpidelista
o

Esitys vesi- ja kalatehtävien maakunnallisen yhteistyön järjestämisestä

o
o
o

o
o

Ratkaistaan tehtävät, joissa yhteistyötä tehdään
Ratkaistaan yhteistyötapa
Ennen esitystä keskustelu valmisteluelimessä

Esitys prosesseista ja palvelukuvauksista
Esitys tehtävien organisoitumisesta

o
o

Sisältää esityksen asioiden ratkaisemisesta hallintosäännön valmistelua varten
Esitys organisoitumisesta joustaa muun maakuntavalmistelun aikataulun mukaisesti

Käynnistämisvaiheen aikana vuonna 2019
toteutettavat toimet - toimenpidelista
o
o
o

Maakuntien väliset sopimukset vesi- ja kalatehtävien yhteistyöstä
Arkistojen siirron suunnittelu
Päätökset tietojärjestelmistä

o

Seurataan valtakunnallisten ratkaisujen etenemistä tietojärjestelmäasioissa

Asiakashyödyt
o

Asiakasrajapinta; kynnys lähestyä viranomaista madaltuu siirryttäessä valtiotoimijasta
maakunnalliseen toimijaan

o
o
o
o
o
o

o
o

Tietyt ls-edistämistehtävät; perinnebiotoopit, maaseutualueet, maisema-alueet jne.
Vesienhoito
Vesihuolto
Vieraslajitehtävät
Biosfäärialuetoiminta
Tietyt kalataloustehtävät

Hanketoiminta lähemmäs aluetta ja asukkaita
Asiointikanavat mahdollistavimmiksi

o

Palvelukonsepti maakunnan päätettävissä

Esitys prosessien sujuvoittamisesta
o
o

Varmistetaan, että jakautuvat (maakunta/Luova) prosessit saadaan toimimaan sujuvasti
Tehtävien hoito ja asioiden ratkaiseminen siten, että päätöksenteko on sujuvaa
o Nykyisin ELY-keskuksessa päätöksenteko virkamiehille delegoituna suoraviivaista
o Ratkaisevassa asemassa hallintosääntö; mitkä asiat ratkaisee valtuusto tai lautakunta ja mitkä delegoidaan virkamiehille?

Osallisuus
o

YM:n luonnonmonimuotoisuuden edistämisen tehtävät maakunnissa-selvitykseen kuuluvat
alueelliset työpajat osallistavat sidosryhmiä

o

Alueelliset vesienhoidon ja kalatalouden yhteistyöryhmät ym. muut olemassa olevat
yhteistyöryhmät osallistavat sidosryhmiä

o
o

Sparrausryhmien esitykset julkaistaan; palautemahdollisuus
Osallisuusfoorumissa yhdeksi teemaksi ympäristötehtävät

o

Kansalaisten ja toimijoiden aktivoiminen

Lisätietoja
o valmisteluryhmän yhdyshenkilö: Janne Kärkkäinen,
janne.karkkainen@ely-keskus.fi

o projektijohtaja Jarno Turunen, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
o pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus – maakuntauudistus Pohjoiso

Karjalassa
alueuudistus.fi – uudistuksen valtakunnallinen sivusto

Lisätietoa taustaksi
Tavoitteita ja huomioita
Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen keskeiset yhdyspinnat
[* Huom! Nämä kalvot ovat vain lisätietoa ja jätetään pois
lopullisesta lähetettävästä raportista]

Uuden yhteisen organisaation hyödyt käyttöön jo nyt

o Yhdessä tekeminen jo nyt todelliseksi vahvuudeksi
o Strateginen kumppanuus (ELY-mkl, TE-Siun Sote, maakuntao

kunnat jne.)
Synergiaedut, strateginen yhteistyö, toiminnallinen
kumppanuus

o yhdistetään tekeminen ja toiminnot
o edetään mahdollisimman pitkälle yhteistyössä ja yhdessä tekemisessä
o päätökset tehdään lainmukaisessa viranomaisessa

Huom! Vastuuhenkilöt alustavia

Muuta
o Huomioitava maakunnan tehtävät joihin ei olemassa työryhmää
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ympäristöterveydenhuolto (Avilta siirtyvät tehtävät, Elina Felin)
Kalataloustehtävät (maakuntien yhteistyönä)
Koulutus ja ennakointi (Kimmo Niiranen)
Liikuntaneuvosto (Pekka Huovinen)
Maakunnallisen identiteetin edistäminen (nn)
Kulttuuriasiat (osana aluekehitystä, Jaana Hiltunen)
Kansainväliset tehtävät (osana aluekehitystä, Pia Pitkänen)
Rahoitustehtävät (osana aluekehitystä ja kasvupalveluita, Eira Varis)
Romaniasiat (Jaana Hiltunen)
Kotoutumisen edistäminen (osana kasvupalveluita)
Yhteispalvelut (Seppo Tiainen)

Ryhmän toimintatapoja
o Rutiinit voi sopia tarkoituksenmukaisella tavalla
o Tärkeintä tuotokset, ei muoto
o Joku valmistelutiimistä mukaan sparraamaan
o Ei odoteta lakeja, vaan rohkeasti eteenpäin
o Pienet toimivat ’tuki- ja sparrausryhmät’, nimetään vain
o

koollekutsuja/raportoinnista vastaava
Raportointi (etenemisen mukaan, yhteiset tsekkauspisteet
31.1., 31.5.)

Kunta - maakunta
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

elinvoima (kasvupalvelut, erityisesti työllisyys)
hyvinvointi ja terveys
joukkoliikenne
yhteiset palvelukeskukset
aluekehitys
alueidenkäyttö
ympäristö
maaseudun kehittäminen
strategiat
yhteispalvelut
varautuminen
erityisasuminen
osallisuus
rakennusvalvonta
19.10.2017

Ylimaakunnalliset tehtävät
o
o
o
o
o
o

soten yhteistyöalue
liikenne
rakennerahastot
kalatalous
Heinäveden erityiskysymykset
muut

o
o
o
o
o

ympäristöterveydenhuolto
ympäristö: mm. vesienhoito ja vesivaratehtävät
varautuminen ja turvallisuus
alkutuotanto: mehiläistuet (Pohjois-Savo), puutarhatuotteiden varastointituki (Pohjanmaa), kasvihuonetuki
(Pohjanmaa), metsämarjojen ja sienten varastointituki (Lappi)
romaniasioiden neuvottelukunta
19.10.2017

Valtio - maakunta
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rahoitus ja ohjaus
valtakunnalliset palvelukeskukset (Hetli, Vimana..)
Liikennevirasto
Luova
Rahoituspalvelut (Finnvera, Tekes, Finpro)
Kela
turvallisuus (Raja, Tulli, Poliisi)
tietojärjestelmät
muut

19.10.2017

Sektoriministeriöt - maakunta
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VM: rahoitus ja ohjaus, talouden simulointi, uudistuksen valmistelu
STM: sote, yhteistyöalueet, THL, Luova
TEM: kasvupalvelut, aluekehitys (aluekehitysneuvottelut), rakennerahastot
SM: pelastus, turvallisuus
LVM: liikenne, liikennevirasto
MMM: maaseutu, maatalous, MAVI, Evira, Tukes
YM: ympäristö, alueidenkäyttö, SYKE, Luova
OKM: Luova, koulutus ja osaaminen
OM: vaalit

19.10.2017

