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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja Eviran, Loimaan toimipisteen esittely
Risto Skyttä avasi kokouksen.
Eviran siemenyksikön johtaja Hanna Kortemaa esitteli Eviran, Loimaan toimipisteen toimintaa.
Eviran pääpaikka on Helsingin Viikissä, jonka lisäksi on seitsemän alueellista toimipistettä, joista Loimaan on suurin. Loimaalla on työntekijöitä 50 - 55 henkeä, joista n. 40 työskentelee siementarkastukseen liittyvissä tehtävissä. Siemenasiat ovat keskitetty kokonaan Loimaalle lukuun ottamatta myös Oulussa tehtäviä perunan siementarkastuksia.
Esityksessä kerrottiin myös tänä vuonna olleen, vaikean viljelyvuoden vaikutuksista siementen laatuun
ja itävyyteen. Etelässä itävyys ja laatu ovat varsin vaihtelevia, riippuen osittain myös puintiajankohdasta, mutta itävää siementä on saatavissa. Itään ja pohjoiseen mentäessä tilanne siementen itävyyden
kannalta on varsin heikko. Näillä näkymin ministeriö tulee hakemaan poikkeusta EU:lta sertifioidun
siemenen vaadittavaan itävyysprosenttiin. Esitys liitteenä.
2. Maakuntauudistuksen ajankohtaistilanne, erikoissuunnittelija Petri Pihlavisto
Kasvupalvelujen osalta, kuntien ja maakuntien järjestämisvastuuta koskevien, lakivalmistelujen ensimmäisten linjausten olisi esitetyn aikataulun mukaan pitänyt tulla viime viikolla, mutta ovat edelleen
valmistelussa. Odotetaan valmistuvan vielä ennen joulua.
Soten valinnanvapauteen liittyvät lakiehdotukset ovat lausuntokierroksella, jonka jälkeen menevät vielä
mm. perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi Näillä näkymin odotettavissa vielä tuulisia, poliittisia keskusteluja aiheesta.
Kaiken kaikkiaan maakuntauudistukseen liittyen suurin osa laeista ovat jo valmiina. Ongelmallisia ja
keskeneräisiä ovat lähinnä tieliikennelakiin ja edellä mainittujen soten valinnanvapauteen ja kasvupalvelujen kuntien ja maakuntien väliseen järjestämisvastuuta koskevat kysymykset.
Muutosorganisaation koonti on hyvässä vauhdissa. Syksyn aikana on palkattu useampi henkilö ja vuokrattu projektitilat samasta rakennuksesta Maakuntaliiton kanssa, Ratapihan kadulta. Muutostehtäviin
on palkattu mm. ICT asiantuntija, henkilöstöpäällikkö, konserniasiantuntija ja kiinteistöasioita johtava
henkilö.
Tällä hetkellä työllistävät mm. eri hallinnon alojen talous ja ohjaus; simuloinnit, Risto on yhteyshenkilö
MMM:n hallinnon alan simuloinneissa.
Talous ja henkilöstö asioiden valmistelua tehdään yhdessä Taitoa Oy:n kanssa. Lopullisen päätöksen tekee kesäkuussa toimintansa aloittava väliaikainen toimielin.
Konsernirakenteen ja toiminnallisen rakenteen valmistelua tehdään. Mm. henkilöstöhallinnon puolelta,
olisi tärkeää, että pikku hiljaa voitaisiin saada rakenteita valmiimmaksi.
Kunnissa on tällä hetkellä valtakunnallinen kiinteistökysely, joissa kuntien tulisi hahmotella maakuntiin
siirtyviä kiinteistöjä.

3. Alatyöryhmien tilannekatsaukset (Kotieläintilan erilaiset valvonnat ja palvelut, Kirsti Lepistö, Ruokaketjun laatu/ruokaturvallisuuden edistäminen, Susanna Pesonen)
Alatyöryhmien puheenjohtajat Kirsti Lepistö ja Susanna Pesonen esittelivät ryhmiensä näkemyksiä ja
kehittämisehdotuksia. Kummassakin nähtiin tarpeellisena viranomaisten yhteistyön tiivistämisen sekä
toimintakokonaisuuksien huomioiminen laajemmin. Erilaisia valvontoja /tehtäviä tulee yhdistää ja järjestelmiä yksinkertaistaa. Perehdytystä ja kouluttamista tehtäviin pidettiin tärkeänä ja mahdollista
työnkiertoa yhtenä yhteistyön tiivistämisen muotona.
Susanna Pesonen esityksessä viranomaisten osaamista ja tietämystä yli oman sektorin pidettiin tärkeänä ja auttavan ymmärtämään kokonaisuutta. Esityksessä kaivattiin valmisteluun vielä myös asiakkaan
ääntä.
Asiakaspalvelun parantaminen ja resurssien parempi hyödynnettävyys ovat tärkeitä.
Esitysten jälkeisessä keskustelussa ryhmien puheenjohtajat katsoivat, että ryhmiltä ei ole enää tällaisenaan ole saatavissa isompia tuloksia. Niinpä sovittiin, että työvaliokunta ottaa asian käsittelyynsä ja
miettii ryhmien esitysten konkreettista eteenpäin vientiä esim. muodostamalla ryhmien tilalle uuden
yhdistetyn ryhmän tehtävänä laittaa täytäntöön keskeisiä, nopeasti toteutettavia ehdotuksia.
Keskustelussa tuotiin myös esiin, että asioita tulisi kehittää joka tapauksessa esitysten suuntaisesti,
vaikka maakunta uudistusta ei tulisikaan. Esityksissä on asioita pitkälle ajalle. Liitteenä kummankin työryhmän esitykset.
4. Evira ja maakuntauudistus, muuta ajankohtaista Evirasta,
Terveiset Eviran ajankohtaisista ja maakuntauudistukseen liittyvistä asioista toi Minna -Maija Väänänen. Hänen mukaansa maakuntauudistus on suurimpia muutoksia lähihistoriassa, mutta muutos aina
myös mahdollisuus. Ollaan menossa aivan toisenlaiseen toimintaympäristöön, julkishallinto tulee modernisoituman ja digitalisoitumaan. Viranomaisen rooli muuttuu valmentajan ja tukijan rooliksi, erityisesti nuorten, alkavien elinkeinonharjoittajien kohdalla. Esitys liitteenä.
5. Maaseutupalvelut nyt ja tulevaisuudessa Loimaan seudulla:
Markku Paija kertoi Loimaan yhteistoiminta-alueen toiminnasta, joka ulottuu muutaman kunnan osalta
myös Hämeeseen. Loimaan alueen maatalous on varsin vahvaa Varsinais-Suomen ja koko maan mittakaavassa. Alueella tilakoot ovat keskimääräistä suurempia ja mm. kananmunien sekä sialihan ja siipikarjanlihan osalta iso osa Varsinais- Suomen tuotannosta tulee Loimaan alueelta. Tulevaisuudesta uskotaan, että Loimaan alueella on jatkossakin maaseutuhallinnolla oma toimipisteensä. Esitys liitteenä.
Pöytyän lomituspalveluista Annika Eilmann kertoi lomitusyksikön toiminnan tapahtuvan kokonaan Varsinais- Suomen alueella. Kunnallisen lomituksen piirissä on n. 63 % lomaan oikeutetuista tiloista. Tilasto
liitteenä.
Johanna Mäkinen: Loimaan alueen ympäristöterveydenhuolto on osana Liedon isännöimää ympäristöterveyden huollon yhteistoiminta-aluetta. Loimaalla on oma toimipisteensä. Tulevaisuudessa, kun maaseutupalvelut ovat maakunnissa, olisi toivottavaa, että toimipiste myös ympäristöterveyden osalta säilyisi Loimaalla. Mikäli näin ei olisi, Loimaan alueen kannalta olisi ehkä järkevää aloittaa neuvottelut
Forssan kanssa, sillä Jokioisilla, suhteellisen lähellä asiakasta, on olemassa hyvät valmiudet ja toimitilat.
Esitys liitteenä.

6. Maaseutuasioidenvalmistelun ajankohtaiset asiat (lomituspalvelujen alueelliset järjestämisvaihtoehdot, organisoituminen, muut asiat)
Risto Skyttä kertoi maaseutuasioiden ajankohtaisesta valmistelutilanteesta.
Lomituksen järjestäminen maakunnan laajuisena tai maakuntaa laajempana on aiheuttanut paljon keskustelua. Vanhojen lomitusalueiden rajat poikkeavat paljon maakuntarajoista. Naapurimaakunnat ovat
päätyneet valmistelemaan lomituspalveluja kukin oman maakuntansa alueella.
Todettiin, että lomituspalvelujen valmistelu viedään eteenpäin Varsinais-Suomessa maakunnan alueen
kokoisen rajauksen mukaisena. Asian edettyä voidaan raja-alueiden ongelmia ottaa tarkempaan tarkasteluun, mikäli naapurimaakuntien kanssa löytyy yhteisymmärrys.
Keskustelussa on parhaillaan tehtävien erilainen luonne. Toiset tehtävät ovat selkeitä viranomaistehtäviä, toiset sen tyyppisiä palvelutehtäviä, joita jatkossa voisi tuottaa liikelaitos tai jopa yhtiökin. Tällä
hetkellä on käynnissä eri sektorien osalta selvitysvaihe, jossa selvitetään mitkä olisivat selkeästi viranomaistehtäviä ja mitkä olisi mahdollista ulkoistaa jollakin aikavälillä, esim. 2020-2025.
Tähän mennessä on arvioitu, että maaseutuasioissa voisi olla päälinjoina maaseutuhallinto, ympäristöterveydenhuolto ja lomitus sekä lisäksi kalatalous. Näitten päälinjojen välillä olisi merkittävää yhteistyötä mm. asiakastarpeet huomioon ottaen siten kuin asiaa on tähän mennessä valmisteltu. Näillä näkymin maaseutuasioiden palvelut sijoittautuisivat elinvoimapalveluihin maakunnan rakenteessa.
Toimintojen henkilöstömäärät ja volyymit tulisi ottaa huomioon organisaatiota muodostettaessa. Asiaa
olisi hyvä tarkastella myös toimivan esimiestyön näkökulmasta arvioitaessa sopivia yksikkökokoja.
Olisi hyvä, jos organisaatiorakenne pystyttäisiin pitämään matalana.
Eri hallinnonaloilla toteutetaan simulointiharjoituksia ensi vuonna maakuntauudistukseen liittyen. Risto
on yhteyshenkilönä maa-ja metsätalousministeriön alan simuloinnissa. Simuloinnissa tarkastellaan vuorovaikutusta ja ohjausta tulevaisuuden rakenteissa. Tilaisuudet alkavat MMM:n hallinnonalalla tammikuussa.

7. Seuraava kokous:
Seuraava kokous pidetään tiistaina 6. 3.2018 klo 9 alkaen. Paikka selviää lähempänä kokousta.
8. Muut asiat
Ei muita asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Risto Skyttä päätti kokouksen klo 12:25.
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