MUISTIO

3.10.2019
Savo-Karjalan kansanedustajien ja sidosryhmien tapaaminen
Ajankohta: ke 25.9.2019 klo 16.15 - 18
Paikka: Sokos hotelli Presidentti, Helsinki

Tilaisuudessa paikalla olleet tahot esittivät lyhyet puheenvuorot tärkeistä ajankohtaisista teemoista
ja lisäksi käytiin läpi Itä- ja Pohjois-Suomen edunajamisasioita. Tilaisuuden lopuksi keskusteltiin ryhmän jatkotyöskentelystä.
Mm. näihin asioihin kiinnitettävä huomioita kehittämistyössä:
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Kuntatalouden heikko tila useista tekijöistä johtuen (mm. verotulojen menetykset, työllisyyden
hoito, erikoissairaanhoidon kulut, uudet palvelut) – odotetaan valtion toimenpiteitä hallitusohjelman mukaisesti!
Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikutettava eri keinoin:
o koulutuksen joustavuus ja koulutusmahdollisuudet alueellisesti -> pitovoimaa
o oppisopimusmenettelyn selkeyttäminen
o työurien pidentäminen
o työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton hidasteet poistettava, sujuvoitettava kotoutumista, tehostettava suomen kielen opetusta maahanmuuttajille
Saavutettavuus on kilpailutekijä Itä-Suomessa! Alueen on oltava tasa-arvoinen päätöksenteossa suhteessa muuhun Suomeen. Esimerkiksi välittömät ja välttämättömät Savon ja Karjalan
ratojen investoinnit ja Itärata-linjaus tulevaisuudessa, tuovat lisäarvoa koko Suomelle. Ilman
Itä-Suomen kuljetuksia ei tarvittaisi Hamina-Kotkan satamaa. Kannattaako Suomen vaarantaa
Itä-Suomesta saatavaa bkt:n määrää heikentyvän infran takia?
Viesti Itä-Suomen päättäjille: ”Itärata-hanke ei etene ilman yksimielisyyttä” -> Itä-Suomen maakuntien, kaupunkien, yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarien on oltava linjauksesta yksimielisiä;
jotta asiassa päästään eteenpäin. Kuten aina suurissa investointihankkeissa, kaikkia vaikutusalueen osapuolia ei voida miellyttää.
Perusväylänpitoon on tulossa 300 milj. € pysyvä korotus; valtio budjetoinut yli 100 milj. €
edestä palvelutasoa parantavia tie- ja rautatiehankkeita, jotka vievät lisärahoituksesta osan,
joten korjausvelka ei vähenekään odotetulla tavalla.
Maa- ja metsätalous: LUKE:n toiminnot pidettävä vähintään entisellään alueella (Maaninka),
mahdollisten metsätalouden investointien myötä saatava infrapaketti toteutukseen, varmistettava tuotteiden kuljetuksen edellyttämä infra ja tietoliikenneverkot sekä huoltovarmuus. Maatalouden investointeihin ei ole tällä hetkellä osoittaa varoja, mikä on huolestuttavaa.
Asenneilmapiirin muutosta; yrittäjähenkeä levitettävä myös työntekijöille, työssäoppiminen,
maahanmuuttajat työpaikoilla jne
Savo-Karjalalla on paljon annettavaa Suomen kasvulle! Mm. biotalous, raaka-aineet, matkailu
Myös itsestään selvyytenä pidettyjen asioiden perään on katsottava, esimerkkinä Kuopion yliopistollisen sairaalan asema
Savo-Karjalan on oltava yhtenäinen, pois keskinäinen kisailu -> Yhdessä sovituista kehittämisen
kärkiteemoista on pidettävä kiinni eikä ohituksia kiihdytyskaistalla
o Faktoilla ja hyvän elämän mielikuvilla vaikuttaminen positiivisen aluekuvan luomiseksi
o Luotava yhteisiä viestejä ja tehostettava edunajamista! (edit. nämä kyseiset tapaamiset
tähtäävät juuri siihen) – Yhdessä olemme enemmän!
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Yhteistoiminta tulevaisuudessa:
• Pidetty tapaaminen kireästä aikataulusta huolimatta koettiin hyväksi ja kansanedustajat toivoivat avointa yhteydenpitoa muutoinkin kuin sidosryhmätapaamisissa.
• Huolet ja haasteet alueen kehittämisessä ja taloudessa ovat yleisesti tiedossa -> on siirryttävä
keskustelemaan konkreettisista toimista / ehdotuksista muutoksen hyväksi
• Maakuntaliitot kokoavat talousarvioaloitteet ja Janna toimittaa ne keskitetysti Savo-Karjalan
kansanedustajien yhteyshenkilöille (Mäkisalo-Ropponen, Kilpi) 2 päivää valtiontalousarvioesityksen julkistamisen jälkeen eli ke 9.10.
• Lisäksi kansanedustajille toimitetaan maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmista Itä- ja
Pohjois-Suomen sekä Itä-Suomen edunajamisasioita koskevat tekstit mahdollisimman pian.
• Seuraavat sidosryhmätapaamiset:
o Esitettiin, että kansanedustajat keskenään sopivat sidosryhmätapaamisille eduskuntatyö/vuosirytmi huomioiden luontevat ajankohdat keväälle ja syksylle -> maakuntaliitot
vuorovuosin järjestävät tapaamiset.
o Pääosin sidosryhmätapaamiset pidetään tiistaisin tai keskiviikkoisin Helsingissä (iltapäivällä) Jos järjestetään fyysinen tapaaminen maakunnissa, niin päivä on maanantai ja
paikkana Tuusniemi-Outokumpu.
o Tapaamisia voidaan kehittää siten, että ennakkoon on valittu teema (syksyisin edunajamisasiat?) ja puheenvuorojen määrää pyritään vähentämään.
• Kansanedustajat ovat tervetulleita vierailemaan maakuntien yhteistyöryhmien kokouksiin. Pohjois-Savossa kokoukset ovat maanantaisin ja ajankohdat tiedossa koko vuodelle.
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