PÖYTÄKIRJA 5.2.2013
Etelä-Savon SOVA -yhteistyöryhmän kokous ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä
viranomaisneuvottelu koskien Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014 – 2017 valmistelua

Aika:

5.2.2013, klo 9.00 – 11.00

Paikka:

Etelä-Savon maakuntaliitto, kokoushuone Nuijamies

Läsnä:

Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ELY-keskus, puheenjohtaja
Pertti Asikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue
Pirjo Angervuori, Etelä-Savon ELY-keskus
Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus
Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus
Jyrki Kuva, Etelä-Savon maakuntaliitto
Sanna Poutamo, Etelä-Savon maakuntaliitto, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Sanna Poutamo toivotti vieraat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 9.00.
2. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen järjestäytyminen
Todettiin läsnäolijat. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anni Panula-Ontto-Suuronen ja
sihteeriksi Sanna Poutamo.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014 – 2017 laadinta
Jyrki Kuva esitteli Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014 – 2017 laadintaa.
Maakuntaohjelma pohjautuu Uusiutuva Etelä-Savo 2020 -maakuntastrategiaan, jonka
maakuntavaltuusto hyväksyi marraskuussa 2012. Maakuntaohjelma laaditaan neljän vuoden välein.
Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntaohjelman valmistelua. Maakuntaohjelman
sisältöä valmistelee neljä foorumia (työryhmää): menestyvä yritystoiminta, osaava työvoima ja hyvä
innovaatioympäristö, laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä hyvä toimintaympäristö. Läpileikkaavina
teemoina ovat kansainvälistyminen, nuoret ja ympäristö. Lisäksi huomioidaan tehdyt ja tekeillä
olevat ohjelmat ja strategiat.
Keskusteltiin cleantech:stä ja todettiin, että cleantech:iin sisältyvät mahdollisuudet olisi hyvä näkyä
maakuntaohjelmassa laajasti. Lisäksi todettiin, että tietoliikenneyhteydet pitäisi ohjelmassa
huomioida paremmin kuin pelkällä maininnalla. Nuorten edustaja olisi hyvä kutsua mukaan
osaamis-/koulutusfoorumiin. Saavutettavuusosiossa tulisi ottaa huomioon Itä-Suomen
liikennestrategian toimenpiteet seuraavalle kolmelle vuodelle, Pertti lähettää aineiston Jyrkille
sähköpostilla.
Maakuntaohjelman osallistumisprosesseista todettiin, että ohjelman sihteeristössä on mukana
myös ELY-keskuksen edustajat ja foorumeihin tulee laaja edustus eri tahoilta. Maakuntaohjelman

nettisivulle tulee kommentointimahdollisuus ohjelmasta. Lisäksi tehdään myös teemakohtaisia
webropol -kyselyjä valikoiduille ryhmille, esim. kunnanjohtajille ja Venäjä –osaajille. Pyynnöstä
käydään kunnanhallituksissa kertomassa maakuntaohjelmasta. Myös mahdollisten erillisselvitysten
tekemiseen on varauduttu.
Edellisen maakuntaohjelman arvioinnista on pyydetty tarjoukset. Arvioinnissa tullaan esittämään
keskeiset tulokset siitä, miten ulkopuoliset arvioivat maakuntaohjelmaa ja sen vaikutuksia ja onko
se ohjannut toimenpiteitä. Arviointia hyödynnetään uuden ohjelman laadinnassa.
Keskusteltiin nuorten osallistamisesta. Esitettiin, että nuorilla olisi edustus myös foorumeissa.
Edustus voisi tulla esim. Juvenian kautta. Myös maahanmuuttajien edustus osaava työvoima –
foorumissa voisi olla hyvä, edustajaa voisi pyytää esim. Mimosan kautta.
Kokouksen osanottajille jaettiin maakuntahallituksen 21.1.2013 tekemä päätös maakuntaohjelman
laadinnan käynnistämisestä ja maakuntaohjelman valmisteluprosessin työohjelma. Siihen lisätään
SOVA –ryhmän kokous tammikuulle 2014, jolloin käsitellään maakuntaohjelmasta ja sen
ympäristöselostuksesta saatu palaute. Todettiin, että SOVA –ryhmä voi kokoontua prosessin aikana
tarpeen mukaan.
Maakuntaohjelmasta ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta tehdään yksi julkaisu eli
arviointiselostus tulee olemaan kiinteä osa maakuntaohjelmaa.
5. Maakuntaohjelman arviointisuunnitelma
Sanna Poutamo esitteli maakuntaohjelman arviointisuunnitelman.
Maakuntaohjelman arvioitavista vaihtoehdoista todettiin, että yksi arvioitava vaihtoehto voisi olla
niukkuuden vaihtoehto, koska todennäköisesti Etelä-Savossakin tullaan olemaan jatkossa
supistuvan rahoituksen piirissä eli saatava rahoitus tulee vähenemään totutusta.
Rahoituksen määrästä riippuen voitaisiin arvioida niukkuus-, hyvinvointi- ja kehittymisvaihtoehtoa
ja sitä miten näissä vaihtoehdoissa painotetaan toimenpiteitä. Todettiin, että toimenpiteiden
painoarvojen (ensisijaisuuden) määrittely sopisi foorumien tehtäviin. Niukkuusvaihtoehto auttaisi
löytämään maakuntaohjelman todellisia vaikutuksia. Hyvinvointivaihtoehdossa pystytään yllä
pitämään hyvät rakenteet ja palvelut ja kehittymisvaihtoehdossa tehdään uusia avauksia, joiden
varassa lähdetään kasvuun.
Maakuntaohjelman laadinnassa huomioon otettaviin suunnitelmiin lisättiin ELY-keskuksen strategia
vuosille 2012 - 2015.
Todettiin, että maakuntaohjelman laadinnan aloittamisesta ja arviointisuunnitelman nähtävillä
pidosta pitää SOVA –lain mukaisesti ilmoittaa Virallisessa lehdessä. Siihen riittää kuitenkin riviilmoitus.
6. Muut asiat
Todettiin, että valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelman laatiminen on alkanut ja siihen
sovelletaan SOVA-lakia. Soidensuojelun täydennysohjelman ympäristövaikutusten
arviointisuunnitelma on nähtävillä helmikuun 2013 ajan. Kuulemisen hoitaa ympäristöministeriö ja
asiakirjat löytyvät osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=747&lan=fi
Todettiin, että Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 -2020 ja sen ympäristövaikutusten
arvioinnin kuuleminen on meneillään ja päättyy 1.3.2013.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
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