MAAKUNTAUUDISTUS
TYÖRYHMÄ: MAASEUTURYHMÄ
Aika
Paikka

13.4.2017 klo 9:00-12:00
Paimion kaupungintalo, Vistantie 18, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Risto Skyttä (pj)
Elina Suominen
Kirsti Lepistö
Riitta Suutari
Merja Haavisto
Pirjo Mäntynen
Petri Puustinen
Karita Järvelä
Sirpa Kemilä
Kirsi Anttila
Kaisa Nivola
Johanna Mäkinen
Nina Pohjanpalo
Leena Haimi
M. Paijan sij E. Sirkkilä
Mari Pentti-Tuomisto
T. Wirbergin sij. M. Peippo
Jani Soini
Harri Liven
Tiina Katila
Kari Ranta-aho
Tarja Nuotio
Vesa Rantala
Jari Jussinmäki
Eila Strang
1. vara Riikka Soini
2. vara Juha Nummila
Antti Jaatinen (siht.)
Petri Pihlavisto
Puolitaival Kimmo

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Salon kaupunki
Salon kaupunki
Salon kaupunki
Pöytyän kunta
Vehmaan kunta
Vehmaan kunta
Ypäjän kunta
Turun kaupunki
Raision kaupunki
Uudenkaupungin kaupunki
Liedon kunta
Liedon kunta
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Loimaan kaupunki
Someron kaupunki
Paimion kaupunki
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto
Taivassalon kunta
Paimion kaupunki
Pardia/STTK, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jyty/STTK, Vehmaan kunta
JUKO/Akava, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Risto Skyttä avasi kokouksen
2. Ajankohtaista maakuntauudistuksesta, Risto Skyttä, Petri Pihlavisto, sektorivastaavat
Petri Pihlavisto toimii maakuntauudistuksen täysiaikaisena valmistelijana. Viimeisimpänä tapahtumana todettiin infotilaisuus 12.4 Turussa, johon maaseuturyhmästä ei kovin moni ollut

osallistunut. Maakuntauudistusta koskevat lait eivät vielä ole voimassa, joten on toimittava
toistaiseksi hallituksen esitysten tai luonnosten pohjalta. Lainsäädäntö saataneen valmiiksi
heinäkuun alkuun, jolloin väliaikainen toimielin aloittanee työnsä. Ensimmäiset neuvottelut
toimielimen kokoonpanosta on käyty 29.3. Väliaikaishallinnon tehtävänä on operatiivisen toiminnan johtaminen maaliskuuhun 2018 asti jolloin vaaleilla valittu valtuusto aloittaa työnsä.
Väliaikaishallinnon kokoonpanosta on tarkemmin Petrin esityksessä, joka on pöytäkirjan liitteenä ja joka löytyy myös uudistuksen nettisivuilta.
Maaseuturyhmä sai kiitosta siitä, että ryhmän raportti lienee valmisteluryhmistä parhaassa
kuosissa. Lähitulevaisuuden fokus tulisi olla mm. tarvittavien resurssien tarkastelussa, toimipisteverkon muodostamisen perusteissa sekä sopimuksia edellyttävissä asioissa.
Risto Skyttä totesi, että MMM:n hallinnonalalla ei tällä hetkellä ole suuria maakuntauudistukseen liittyviä avoimia kysymyksiä.
Johanna Mäkinen totesi ympäristöterveydenhuollon toimialalta, että erityislainsäädäntöä
odotellaan. Henkilöstöä on osallistettu työpajoissa.
Pirjo Mäntynen totesi lomituspalveluista, että 7.4. on järjestetty lomittajille henkilöstötilaisuus. Uutta lomituspalvelulakia odotetaan. Työryhmämietintö jätetään 21.4.
Petri Puustinen totesi, että väliraporttia on valmisteltu ja tutkittu. Toimintojen sijoittaminen
paikalliseksi tai maakunnalliseksi on herättänyt keskustelua. Eläinlääkäripalvelut nähdään eniten paikallisena palveluna.
3. Uudistus mahdollisuutena, henkilöstö muutoksessa
Henkilöstöryhmän pj., ylijohtaja Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Maaseutuasiat ovat maakunnan kannalta iso palanen. Toimialan kautta maakuntaan kulkevat isot rahat, joten elinkeinotoiminnan kannalta ryhmä on keskeinen.
Toteutetun 10 000 vastaajan kyselyn perusteella puolet vastaajista kokee uudistuksen mielikuvan labyrinttina. Henkilöstöä askarruttavat monet asiat: työsuhteet, talouden realiteetit,
uudistuksen aikataulu, palkkausjärjestelmän muutos jne.
Sopimuksia keskitetyistä ratkaisuista tarvitaan. Maaseuturyhmän osalta keskeinen on kalatalousasioiden hoito jatkossa. Myös liikennepuolella on vastaavia kokonaisuuksia.
Maakuntarajat ylittävistä tehtävistä ja yhteistyöstä on sovittava maakuntien kesken. Maakunnan rahoitus tulee vain omien tehtävien mukaan. Sopimusten aikaansaaminen edellyttää
palvelulupausta toisille maakunnille ja toisten maakuntien strategioiden intressien huomioimista. Aito yhteistyön elementti on oltava, sillä kyse on keskinäiseen luottamukseen perustuvasta yhteistyöstä.
Vuoden 2017 loppuun sijoittuu henkilöstötietojen kerääminen ja esitykset siirtyvästä henkilöstöstä. Vielä ei voi luovuttaa henkilötietoja, koska lakikaan ei ole voimassa. Jos yhteistyösopimuksia ei jollakin toimialueella saada aikaan, joudutaan nykyisiä yksiköitä myös hajottamaan.

Luovuttavien organisaatioiden YT-neuvottelut käynnistyvät vuoden 2018 alkupuolella ja ne
valmistuvat syyskuuhun 2018 mennessä.
Väliaikaishallinnon rakennetta on maakunnassa tarkasteltu isoina kokonaisuuksina. Maaseutupalvelut ovat osana isompaa elinvoimapalvelujen kokonaisuutta. Mukana kokonaisuudessa
ovat myös kasvupalvelut ja ohjelmarahoitus. Maaseutupalvelukokonaisuudenkin osalta on
keskityttävä siihen, mistä asiakaslisäarvo syntyy ja millaiset synergiahyödyt on löydettävissä.
Asiakasnäkökulma on huomioitava esim. toimipaikkaverkkoa pohdittaessa.
Kimmo haastoi myös pohtimaan, mitkä ovat rajapinnat maakunnan sisällä? Työvoimapalvelut, yritysrahoitus, vesiasiat, liikenne, ympäristö jne. sivuavat maaseutuasioita, eivätkä tehtävät tule olemaan suljettuja kokonaisuuksia vaan osa laajempaa tehtäväkenttää. Faktat
omasta toiminnasta on tuotava neuvottelupöytiin.
Kimmon esitys on pöytäkirjan liitteenä.
Petri Pihlavisto totesi, että vaikka väliaikaishallinto aloittaa työnsä, sen rinnalla tarvitaan
edelleen valmisteluryhmien työtä. Työhön on myös tulossa toimintaa tukevaa henkilöstöä
työryhmien tueksi.
Johanna Mäkinen muistutti tiedolla johtamisesta. Uusien tapojen löytäminen edellyttää tietoa kokonaisuudesta.
Harri Liven totesi, että maakuntien välinen yhteistyö erittäin arvokasta. Tästä on ainakin ELYn
maaseututehtävissä positiivisia kokemuksia.
4. Maaseutuasioiden väliraportti/maakuntauudistus. Raporttiluonnos lähetetään ennen kokousta.
Risto Skyttä esitteli ennen kokousta toimitettua väliraporttiraporttiluonnosta. Asiasta keskusteltiin ja sovittiin tehtäväksi joitain lisäyksiä ym. Raportissa on paljon asioita, joitten osalta
pohdinta jatkuu vielä pitkälle eteenpäin. Esim. taulukko palveluista seutu/maakuntatasolla
vaatii vielä monissa asioissa lisää keskustelua. Ei pidä ymmärtää, että asiat tulisivat lopullisesti
ratkaistuiksi väliraportilla.
5. Valmistelutyön eteneminen
Työvaliokunta huolehtii sovittujen muutosten ja muitten täsmennysten tekemisestä raporttiin, jonka jälkeen raportti toimitetaan eteenpäin.
6. Seuraava kokous: 29.5.2017 klo 9 Salossa
Salolaisten toivotaan kokouksessa esittelevän toimintaansa ja erityisesti saman toimipaikan
hyötyjä (maaseutuasiat ja muut sidostoimijat).
7. Muut asiat
Muita asioita ei noussut esille.
8. Kokous päättyi klo 12.04.

