MAAKUNTAUUDISTUS
TYÖRYHMÄ: MAASEUTURYHMÄ
Aika
Paikka

29.5.2017 klo 9:00
Kokoustila 2009, Salo IoT Campus
Joensuunkatu 7, 24100 Salo.

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
Markku Paija
Mari Pentti-Tuomisto
Taina Wirberg
Jani Soini
Harri Liven
Tiina Katila
Kari Ranta-aho
T. Nuotion sij. P. Partanen
Vesa Rantala
Jari Jussinmäki
Eila Strang
1. vara Riikka Soini
2. vara Juha Nummila
Antti Jaatinen (siht.)
Pihlavisto Petri
Nina-Mari Turpela

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 liitto

MUISTIO
1. Kokouksen avaus
Risto Skyttä avasi kokouksen.
2. Toimitilojen esittely
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Ohjelmapäällikkö Anita Silanterä Salon kaupungin kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluista esitteli Nokian / Microsoftin entisiä toimitiloja. Kiinteistössä on kaikkiaan 90 000 kerrosneliömetriä ja monen tyyppistä tilaa tuotantotiloista erilaisiin toimistoihin ja edustustiloihin
sekä mm. 200 hengen auditorio.
3. Salon yksiköiden toiminnan esittely (nykytilanne, erityispiirteet, yhteistyö, ajatuksia tulevasta ym.)
a. Maaseutupäällikkö Kirsti Lepistö
Salo on 960 maatilan kunta. Sijainti Salossa on keskeinen ja samassa lähiympäristössä myös muut
palvelut. Sijoittuminen yhteen toimipisteeseen on tuottanut työyhteisöön monenlaisia etuja
sekä Örninkadulla nyt että tulevaisuudessa ehkä Nokian vanhoissa toimitiloissa.
Esitys on liitteenä.
b. Lomituspalveluesimies Elina Suominen
Tuotantosuuntia on alueella monipuolisesti. Alue poikkeaa maakuntajaosta. Alueella on saaristoa lauttayhteyksien takana. Toimialue on kaksikielinen.
Esitys on liitteenä.
c. Ympäristöterveydenhuollon esimies Riitta Suutari
Kaupungin työntekijämäärä on kokonaisuutena n. 3000 henkeä. Organisaatiossa uudistetaan nimikkeitä 1.6.2017. Ympäristöterveydenhuolto on nykyään sijoittunut Halikkoon. Kuntaliitoksen
jälkeen yhden kunnan malli helpottaa kunnan sisäistä yhteistyötä, mutta kuntarakenne on myös
haastava kun kuntakeskuksia on paljon ja esimerkiksi vedenottamoita 50 kpl.
Valvontaeläinlääkäri on ollut kunnassa vuodesta 2012 ja koetaan hyvin tarpeelliseksi.
Esitys on liitteenä.

4. Alueellinen palveluverkosto maakunnassa, vaihtoehtoja
a. Petri Puustinen
Maaseutuhallinnon sisällä on keskusteltu seututoimistojen tarpeesta ja pidetty parhaimpana neljän seututoimiston mallia. Neljä samankokoista aluetta syntyisi luontaisesti esimerkiksi näin: Salo
+ Somero, Loimaa, Vakka-Suomi ja Turun seutu + Turunmaa.
Aluepalvelupisteen tarve
- Monimutkainen maataloustukijärjestelmä, jossa henkilökohtaisen ja tilakohtaisen neuvonnan merkitys on huomattava.
- Kohtuulliset asiointietäisyydet ovat tärkeä edellytys asiakkailla.
- Paikallistuntemuksen hyödyntäminen on tärkeää asiakasneuvonnassa.
- Mahdollisuus neuvolliseen tukihakuseurantaan tukijärjestelmässä, jossa on tarkat päivämäärä- ja muotovaatimukset. Inhimillisten virheiden määrä on minimoitava.
- Palvelun säilyminen alueellisena vaikuttaa koko maakunnan elinvoimaan.
Neljä aluepalvelupistettä

-

Riittävä asiakasvoluumi (n.1200 maatilaa) turvaa sopivan erilaisuuden kirjon ja ammattitaidon ylläpitovaatimukset.
Kohtuullinen työllistämisvaikutus, jossa on kuitenkin tilaa asiakaspalvelulle.
Vähintään 5-6 viranhaltijaa, jolloin aluepalvelupiste pystyy toimimaan itsenäisesti EU:n
eriyttämisvaatimukset huomioiden.
5-6 viranhaltijan toimisto muodostaa työyhteisön, jossa tiedon ja osaamisen välitys parantaa entisestään asiakaspalvelun mahdollisuuksia.
Sijaistaminen mahdollista, kun tuntee alueen, asiakkaat ja asiat.
Tulevaisuuden toimistorakenne, jolla on kustannukset minimoitu ja tehokkuus maksimoitu asiakasläheisyyttä unohtamatta.
Aluetoimistoilla on maaseutuhallinnon asioissa oltava oma tiiminvetäjä, jolloin vastuullisuus monimutkaisessa järjestelmässä riittävän lähellä, selvästi osoitettu. Samalla turvataan toimiston tehokkuus ja työn prioriteetit.
Aluetoimistoissa voi olla myös muita maakunnan palveluita (esim. lomitus, tukivalvojat,
ympäristöterveyshuolto, te-palvelut) tai/ja maakunta voi vuokrata ulos toimistotilaa
samoja maaseutuhallinnon asiakkaita palveleville tahoille (esim. proagria, metsäkeskus,
mela), jolloin saavutettavissa alueellinen monipalvelupiste.

b. Pirjo Mäntynen
Palvelupisteistä on tehty asiakaskysely. Asiakkaaspalautteen perusteella sähköisen palvelun pitää toimia. Yksi päätoimipiste ja kaksi aluetoimistoa riittäisi.
Yhteistyötä Satakunnan ja Varsinais-Suomen välillä pidetään edelleen hyvänä vaihtoehtona. Satakuntaan suunnitellaan samanlaista päätoimipisteen ja kahden aluetoimiston mallia.
Esitys on liitteenä.
c. Johanna Mäkinen
Ympäristöterveydenhuollossa on tällä hetkellä 9 toimipistettä minkä lisäksi eläinlääkärien toimipisteitä on 18. Tarpeet ovat ympäristöterveydenhuollon eri toimialoilla varsin erilaiset. Keskittämistarpeita on ja tavoitteena voisi olla 2 – 3 toimipistettä, mutta toisaalta eläinlääkärivastaanottojen määrää ei pitäisi karsia.
Esitys on liitteenä.

5. Muuta ajankohtaista maakuntauudistuksesta
Nina-Mari Turpela, lakiasiainjohtaja, Varsinais-Suomen liitto:
Esivalmisteluun varatut varat ovat käytettävissä vasta kun lait ovat voimassa. Väliaikaishallinnon
käynnistyminen siirtyy heinäkuun alusta tuonnemmaksi, mutta aikataulut eivät kuitenkaan lykkäänny vuoden 2019 käynnistyksen osalta. Väliaikaishallinnon rahoitusta voidaan kuitenkin siirtää
esivalmisteluun erillisestä hakemuksesta.
Suuret maakunnat eivät ehtine SOTEn pilottikohteeksi

Väliaikaishallinnon kokoonpanosta on päästy yksimielisyyteen. Väliaikaishallinnon työryhmärakennetta uudistetaan yhdistäen sote- ja non-sote –linjoja. Väliaikaisen toimielimen toimivalta on rajoitettu ja kestää vain vuoden 2018 loppuun.
Asiakirjahallinta perustuu toistaiseksi olemassa oleville järjestelmille.
Väliaikaishallinnon projektiorganisaatioon on kaavailtu n. 40 henkeä, ensisijaisesti olemassa olevista
organisaatioista tai tarvittaessa ulkopuolelta. Määräaikaisuus hankaloittaa rekrytointia, yhdistyvistä
organisaatioista rekrytointi edellyttää virkavapauksia.
Esitys on liitteenä.
Johanna Mäkinen, valtakunnallisen ryhmän terveiset
Lausuntoja todella toivotaan lakiesityksiin. Kiireellä valmistelluissa esityksissä voi olla asiavirheitäkin.
Tilanne on odottava.
Pirjo Mäntynen:
Siirtyminen lomitusoikeuden osalta henkilökohtaisesta lomituksesta tilakohtaiseen lomitukseen puhuttaa eniten lomituspalvelulain uudistuksessa. Lakimuutos toisi myös YEL:in piirissä olevat tilat (osakeyhtiöt) asiakkaiksi. Tällä hetkellä asiakkaina ovat vain MYELin piirissä olevat tilat.
6. Valmistelutyön eteneminen kesä- ja syyskaudella
Petri Pihlavisto:
Syyskaudelle ja helmikuun loppuun 2018 laaditaan tehtävälistaa johon pyritään listaamaan konkreettisia toimenpiteitä. Listaa on tarkoitus käsitellä jo 14.6. virkamiesryhmän kokouksessa. Väliaikaishallinnon työskentely aloitettaisiin 1.8. ainakin ensimmäisillä rekrytoinneilla.
Risto Skyttä:
On toivottu tämän työryhmän täydentämistä tuottajajärjestöjen (MTK ja SLC) ja Leader-ryhmien
edustajalla.
7. Seuraava kokous: 19.9.2017 klo 9 Taivassalossa.
8. Muut asiat
Ei muita asioita
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 11:30

Lisätietoa kokouksesta/muistiosta:
sihteeri Antti Jaatinen, antti.jaatinen@ely-keskus.fi

