Entä nyt, Etelä-Karjala? -seminaari
13.6.2019
L. Gunnar
ylijohtaja

Uudistumiskykyisen elinkeinoelämän ja korkean työllisyyden Suomi
- TEM:n virkamiespuheenvuoro tulevalle hallituskaudelle 10.4.2019







tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työllisyyden parantaminen eri alueiden vahvuuksia
hyödyntäen
uudistuva elinkeinoelämä
t&k- ja innovaatiopanostusten nostaminen keskeisten kilpailumaiden tasolle
työvoiman saatavuuden ja osaamisen turvaaminen
hallitusti kohti hiilineutraaliutta: suomalaisten yritysten kohtuuhintaisen energian saannin
varmistaminen

Ja myös: Arvioidaan osana valtion aluehallinnon tulevaisuuskeskustelua
mahdollisuudet koota työ- ja elinkeinopalvelujen, osaamisen kehittämisen ja
kotoutumisen edistämisen tehtäviä yhteen monipaikkaisesti toimivaan virastoon (~
työ- ja elinkeinovirasto). Virasto muodostettaisiin yhdistämällä TEM:n tehtäviä TEtoimistoista, ELY-keskusten E-vastuualueelta ja KEHA-keskuksesta. …suhdetta
OKM:n ja STM:n tehtäväalueisiin tulisi selvittää

Uusiutuva Suomi - mahdollisuuksien maailma

- MMM:n ajatuksia tulevaa hallituskautta varten 18.4.2019
 vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky paranee
 uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja korvaa
uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä
 monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu, monipaikkaisuus ja
verkostot vahvistavat yhteiskuntaa
 luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot
mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta
 Biotalous 2.0 -ohjelma

Ja myös: Suomen metsäkeskuksen tehtävät + kala- ja
vesitaloushallinnon tehtävät ELYistä yhdistetään uusiutuvien
luonnonvarojen kestävää käyttöä edistäväksi biotalousvirastoksi +
selvitetään mahdollisuudet yhdistää myös Riistakeskus uuteen
virastoon

Parempi ympäristö tuleville sukupolville

- YM:n virkamiesnäkemys tulevalle hallituskaudelle 4.3.2019









Suomi on hiilineutraali
kaupunkiseudut kehittyvät kestävästi ja kaikilla mahdollisuus hyvään
asumiseen
kiertotaloudesta uutta kasvua ja hyvinvointia
vesien hyvä tila saavutetaan
luonnon monimuotoisuuden kato on pysäytetty ja suotuisa tila on turvattu
ympäristöriskit hallitaan ja nousevat riskit tunnistetaan
otetaan käyttöön ilmiölähtöinen budjetointi, vahvistetaan kvympäristöyhteistyötä sekä tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa

Ja myös: lupa- ja valvontavirasto perustetaan ja sen voimavarat
turvataan. Ympäristöhallinnon nyt hajallaan olevat toiminnot kootaan
uuteen valtakunnalliseen lupa- ja valvontavirastoon LUOVAan
(Virkamiesnäkemys koottu ennen maakunta- ja sote-uudistuksen
kariutumista)

Liikenne- ja viestintäpolitiikka
hallitusohjelmassa 2019–2023

- LVM:n virkamiesnäkemys tulevalle
hallituskaudelle 1.4.2019





Hiiletön liikenne
Asiakastarpeita vastaavat verkot
Asiakaslähtöiset palvelut

Valtion aluehallinnon kehittäminen

-14 ELY-ylijohtajan kannanotto 25.3.2019
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ELY-ylijohtajat haluavat olla rakentamassa toimintaympäristöä
ennakoivaa, ei vain reagoivaa valtion aluehallintoa
ELYt tehostaneet merkittävästi toimintaansa (20% v. 2015-2018) ja
uudistaneet toimintatapoja asiakaslähtöisemmiksi, mikä on näkynyt
erityisesti viimevuosien hyvinä palvelukykytuloksina
ELYillä roolinsa paitsi ministeriöidensä hallinnonalojen ja näitä johtavan
politiikan alueellisessa toimeenpanossa, myös alueellisten
kehittämistarpeiden viemisessä keskushallintoon ja valtiota edustavana
kehittämiskumppanina
Kansallinen ohjaus ja valtion aluehallinnon tehtävien hoito antavat
yhteistä suuntaa valtakunnallisesti toivottavalle kehitykselle sekä
mahdollistavat kehittämisen yhteistyön ja uudet kokeilut
verrokkiympäristöineen

Uusi hallitusohjelma 3.6.2019, poimintoja ja kysymyksiä








Hallitusohjelmassa linjattu SOTE-itsehallintoalueet (maakunnat), 18 kpl
Monialaiset maakunnat. Ensi vaiheessa sote, pela ja ensihoito
Parlamentaarisessa yhteistyössä selvitys vuoden 2020 loppuun
mennessä
– Siirtyvätkö maakuntaliittojen tehtävät (sote-)maakuntiin?
– Siirtyykö maakunnille tehtäviä valtiolta ELYistä, AVEista?
– Mikä kanta otetaan ministeriöiden virkamiesnäkemyksissään esille
ottamiin valtakunnallisiin virastoihin?
Paljon muutakin selvitettävää: mm. pääkaupunkiseudun tms. soteerillisratkaisu, maakuntien verotusoikeus
Poikkihallinnollisuus mainittu useissa kohdissa

Entä nyt, Etelä-Karjala?  Eteenpäin






KASELY tehnyt Etelä-Karjalaan rekrytointeja, väkeä ja osaamista on
tukevoitettu
ELYt toimivat sekä asiakkuus-, työtyytyväisyys- ja
sidosryhmätyytyväisyysmittareilla että taloudellisuuden ja toiminnan
tehostamisen näkökulmasta erittäin hyvin. Synergiahyötyjä yli
vastuualuerajojen
ELYjen keskinäistä yhteistyötä erityisesti monissa
operatiivisluonteisissa tehtävissä - tienpito, kalat, vesistöjen käyttö tulee ja on luontevaa jatkaa (organisaation nimestä riippumatta)
Rakennerahastotehtävien hoito – etelän ELYjen osalta nyt keskitetysti
Hämeessä – uudelle ohjelmakaudelle tulee saada vahva
aluelähtöinen yhteistyöratkaisu
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Monialaista yhteistyötä alueen keskeisten toimijoiden
kesken on maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä
tiivistetty  Yhteistyötä liiton ja ELYn johdon välillä on
uudistuksen valmistelun jälkeen edelleen tiivistetty
Monialaisia, alueellisia toimijoita tarvitaan – tämä ELYjen
perustamisperiaate on edelleen erityisesti asiakas- ja
sidosryhmänäkökulmasta tärkeä, merkitys korostuu
Edellisen maakuntauudistustyön yhteydessä aloitettua,
keskushallinnon toimijoiden yhteistyötä tulee myös jatkaa

