MAAKUNTAUUDISTUS
TYÖRYHMÄ: MAASEUTURYHMÄ
Aika
Paikka

19.9.2017 klo 9:00
Taivassalon yhtenäiskoulun liikuntahalli
Ihattulantie 12, Taivassalo

Osallistujat

Risto Skyttä (pj)
Elina Suominen
Kirsti Lepistö
( varalla Kati Kalliokuusi)
Riitta Suutari
Merja Haavisto
Pirjo Mäntynen
Petri Puustinen
Karita Järvelä
Olli Sjövall
Kirsi Anttila
Kaisa Nivola
Johanna Mäkinen
Nina Pohjanpalo
Leena Haimi
Markku Paija
Mari Pentti-Tuomisto
Taina Wirberg
(varalla Maria Peippo)
Jani Soini
Harri Liven
Tiina Katila
Kari Ranta-aho
Tarja Nuotio
( varalla Petteri Partanen)
Vesa Rantala
Jari Jussinmäki
Paavo Myllymäki
varaj. Helena Fabritius
Pia Poikonen
varaj. Maarit Teuri
Eila Strang
1. vara Riikka Soini
2. vara Juha Nummila
Leena Aarikka (siht.)

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
MTK Varsinais-Suomi
ÅSP
Varsin Hyvä ry
Ykkösakseli ry
Pardia/STTK, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jyty/STTK, Vehmaan kunta
JUKO/Akava, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
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Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Risto Skyttä avasi kokouksen
2. Tervetuloa Taivassaloon, kunnanjohtaja Vesa Rantala
Kunnanjohtaja Rantala kertoi Taivassalon historiasta ja nykypäivästä. Esillä olivat vahvasti maaseutu- ja
saaristoelinkeinot. Todettiin mm., että kalatalouden merkitys kunnassa on suuri.
3. Maakuntauudistuksen ajankohtaistilanne, muutosjohtaja Laura Leppänen
Toukokuussa pidetyn kokoukseen jälkeen ei ole tullut merkittäviä muutoksia maakuntauudistuksen valmisteluun, sillä kesällä hallitus päätti siirtää uudistuksen alkamisajankohtaa vuodella, vuoden 2020 alkuun. Perustuslakivaliokunnan lausunto, koskien pääosin soteen liittyviä ongelmia, kuten valinnan vapautta, ja palvelujen yhtiöittämistä, edellytti lakipaketin uudelleen valmistelua. Tällä hetkellä odotellaan
uusia lakiluonnoksia sekä valinnanvapausesitystä lokakuussa. Löytyykö valinnanvapaudesta poliittista sopua, vaikuttaa merkittävästi soten etenemiseen.
Mikäli kaikki menee suunnitellusti tästä eteenpäin lakiesitykset mm. soteen ja kasvupalveluihin liittyen
olisivat valmiina maaliskuussa 2018. Eduskunta hyväksyisi suunnitelman mukaan lait toukokuussa.
Maakuntavaalien ajankohdaksi on suunniteltu syksyä 2018 tai alkuvuotta 2019. Viimeistään kesäkuussa
2018 tulisi olla toiminnassa väliaikainen valmistelutoimielin.
Varsinais-Suomessa odotetaan tällä hetkellä valtion rahoituspäätöstä ja -ehtoja varsinaisen henkilöstön
palkkaamiseksi valmistelutehtäviin. Lisäkäsiä tarvittaisiin kipeäasti tässä vaiheessa perusvalmisteluun, lähinnä talouteen, hallintoon ja ICT- ratkaisuihin liittyviin tehtäviin. Valmisteluhenkilöstö tulee pääosin
sote-puolen valmisteluun. Rahoituspäätöksen ehtoineen pitäisi tulla nyt syyskuussa.
Keskustelussa nousi kysymys, miksi Varsinais-Suomi ei ole lähtenyt mm. Pirkanmaan ja Pohjanmaan tapaan valmisteluun nopeammassa aikataulussa. Edellä mainituilla alueilla on jo rekrytoitu joukko ihmisiä
valmistelutehtäviin ja ollaan monissa asioissa edellä. Koettiin, että Varsinais-Suomen olisi syytä olla jo
pidemmällä valmistelussa.
Laura Leppäsen mukaan on haluttu varmistaa valtion rahoitus tuleviin tehtäviin, sillä mikäli odoteltu
rahoituspäätös myöhästyy siihen saakka palkat jäävät maakuntaliiton maksettavaksi. Varsinais-Suomessa
on ollut myös vastustusta hankkeelle mikä on heijastunut etenemiseen.
Esitys liitteenä.

4. Tilanne maaseutuasioissa, yksikönpäällikkö Risto Skyttä
Valmistelu ei kesän aikana ole juuri edennyt siitä, mikä ilmenee toukokuussa valmistuneesta väliraportista. Hallituksen antama vuoden jatkoaika maakuntauudistuksen voimaantuloon tuo työsuunnitelmaan
väljyyttä ja lisäaikaa. Maaseutuasioita on jo ehditty valmistella aika monesta näkökulmasta ja suhtautuminen uudistukseen on yleisesti ottaen positiivinen.

Valtakunnallisessa uudistusta tukevassa valmistelussa maatalous- ja elintarviketuotannon sekä maaseudun kehittämisen palvelumuotoilu on saatu valmiiksi. Tarkastelua voidaan hyödyntää jatkovalmistelussa.
Palvelumuotoiluhankkeen raportin mukaan
tärkeää on mm. kehittää sähköisiä palveluja ja yhteisiä käsittelyalustoja siihen suuntaan, että mahdollisimman laajalti yhteinen käyttö on mahdollista mm. viranomaisille, neuvonnalle ja asiakkaalle.
Lomituksen liittyvä suuri lakimuutos on näillä näkymin tulossa vuoden samaan aikaan maakuntauudistuksen kanssa vuoden 2020 alusta.
Johanna Mäkinen kertoi MMM:n toimintatapavaihtoehtotyöryhmässä esitettyjä, lakiluonnosten lausuntopalautteissa esille tuotuja asioita. Näistä virkamieskannanotot valmistuvat 15.9.2017 mennessä, josta
asiat siirtyvät valmisteluryhmiin ja eteenpäin poliittiseen käsittelyyn.
5. Vakka-Suomen yksiköiden toiminnan tilanne ja tunnelmat muutostilanteessa
a. Maaseutupäällikkö Petri Puustinen
Uudistuksen tilanne ja näkemykset hankkeesta ovat kuten toukokuussa. Hankkeen etenemisestä
ja tehtävistä on keskusteltu yhdessä maaseutupäälliköiden ja Ely - keskuksen kanssa.
Kaiken kaikkiaan suunnilleen seutukunnittain toimivat palvelukeskukset, joissa osaamista löytyy
laajalti mahdollisimman monissa maatalouteen ja maaseutuasioihin liittyvissä asioissa, ovat paras ja tasapuolisin ratkaisu alueelliselle palvelurakenteelle. Tärkeää on ottaa lisäksi huomioon
seutukunnan erityistarpeet ja asiointietäisyydet.
b. Lomituspalveluesimies Pirjo Mäntynen
Melan ylläpitämä Lomitusnetti ei ole enää toimiva tulevien maakuntien käytössä. Pirkanmaa on
ottanut vetovastuun uuden ICT järjestelmän kehittämisessä, jossa Varsinais-Suomesta ollaan
mukana hankkeessa asiantuntijan roolissa. Ohjelman nimeksi on annettu Sulo, Sujuva lomitus.
Lomittajien keskuudessa on mietityttänyt myös mahdollinen lomitusten laajempi keskittäminen.
Turkistarhauksen lomitusta ollaan keskittämässä Pohjanmaalle.
Lomitushenkilöstö kyselee asemastaan ja näin ollen tiedottaminen asioiden etenemisestä koetaan hyvin tärkeäksi.
Esitys liitteenä.
c. Ympäristöterveydenhuollon esimies Kaisa Nivola
Ympäristöterveydenhuollon osalta laajempaa yhteistyötä on jo harjoiteltu muutama vuosi seutukunnallisen yksikön myötä. Maakuntauudistuksessa toimintakenttä edelleen laajenee.
Seutukunnallisessa yhteistyössä saadun kokemuksen perusteella maakunnassa nähdään lisää synergiaetuja ja laajemman yhteistyön mahdollisuutta eri toimijoiden välillä.
Alkuvuosina seutukunnallisessa uudistuksessa kustannukset olivat alussa odotetusti suuremmat,
mutta jatkossa kustannuskehitys on ollut varsin hyvä. Näin todennäköisesti tulee käymään maakunnassakin
Esitys liitteenä.
6. Tuottajien ja Leader-ryhmien näkemykset muutostilanteesta ja odotukset maakuntauudistukselle,

a) toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki, MTK-Varsinais-Suomi
Tärkeintä ovat hyvät toimivat palvelut; vahvoja, asiantuntevia ja toimivia palvelutoimistoja hyvällä sijainnilla ja sopivalla etäisyydellä. Luonnolliset asiointisuunnat vaikuttavat ratkaisuihin.
b) toiminnanjohtaja Pia Poikonen, Varsin Hyvä ry
Leader toiminta on kansalaislähtöistä, jo vakiintunutta toimintaa. Se on mukana jatkossakin mm. alueiden kehittämisessä, kuntien kanssa elinvoimapalveluihin liittyvissä tehtävissä, yritysneuvonnassa ja yhdistysten apuna. Maaseututoimijoiden yhteispalvelupiste nähdään hyvänä vaihtoehtona tulevaisuudessa. Esitys liitteenä.

7. Valmistelutyön seuraavat vaiheet, alatyöryhmien perustaminen
Puheenjohtaja esitteli yksityiskohtaisempaan valmistelutyöhön muodostettavat alatyöryhmät.
a. Kotieläintilan erilaiset palvelut/valvonnat maakuntavirastossa
b. Ruokaketjun laatu/ruokaturvallisuus maakuntaviraston työkentässä
Ryhmät aloittavat toimintansa heti. Ryhmät raportoivat toiminnastaan pääryhmälle. Ryhmien kokoonpano, tehtävät ja tavoitteet liitteenä.
8. Seuraava kokous:
Seuraava kokous pidetään ti 12.12.2017 klo 9 alkaen. Paikka vahvistetaan myöhemmin.
9. Muut asiat
Ei muita asioita

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00.

