UUDEN MAAKUNTAHALLINNON TEHTÄVÄT
VARSINAIS-SUOMEN SUUNNITTELUN, LIIKENTEEN JA YMPÄRISTÖN ALATYÖRYHMÄ
Aika:
Paikka:

Torstai 15.9.2016 klo 13.10–14.15
Varsinais-Suomen liitto, kokoushuone Tammi

Läsnä:

Hanna Lindholm, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Antti Kärki, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Anna-Leena Seppälä, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Janne Mustonen, Turun kaupunki
Tom Mattsson, Turun alueen rakennustarkastusyhdistyksen pj,
Maarit Talamo-Kemiläinen, Turun museokeskus/Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto
Kaisa Äijö, Varsinais-Suomen liitto
Riikka Leskinen, Varsinais-Suomen liitto (Valonia)
Erika Mäkeläinen, Varsinais-Suomen liitto (sihteeri)

MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja työryhmän järjestäytyminen
Ehdotus:
Päätös:

Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Todetaan läsnäolijat.
Puheenjohtaja Risto Timonen avasi kokouksen klo 13.10. Sihteerinä Erika Mäkeläinen. Todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen muistio
Ehdotus:
Päätös:

Käydään läpi edellisen kokouksen muistio.
Ehdotuksen mukaan.

3. Työmenetelmä
Ehdotus:
Päätös:

Todetaan työmatriisin valmistelutilanne.
Käytiin läpi matriisin valmistelutilannetta. Nykyisten tehtävien toteuttaminen on saatu tahoittain kirjattua
ja ennen syyskuun loppua täydennetään matriisiin nykyiset henkilöresurssit (htv), rahoitusinstrumentit ja
rahoitus (€). Karkea arvio henkilötyövuosissa riittää tässä kohtaa, täsmennetään kun perusteetkin täsmentyvät. Päätettiin kirjata henkilötyövuosien eurokustannus 50 000 € vuodessa per htv.
Seuraavassa työvaiheessa jatketaan matriisin työstämistä kirjaamalla maakunnan ulkopuolella olevan
toiminnan organisoitumista yleisellä tasolla ja muita esille nousseita kysymyksiä (maakunnalliset erityispiirteet, jotka vaikuttavat tehtäväalan hallintoon/organisoitumiseen, esim. maakuntaa laajemmin hoidettavat työtehtävät).

4. Virkamiesvalmisteluryhmän 14.9.2016 kokouksen terveiset
Ehdotus:

Keskustellaan, merkitään tiedoksi ja päätetään tarvittaessa
- mahdollisista alatyöryhmien tulosten yhteensovittamistarpeista,
- valmistelun seuraavista vaiheista (projektisuunnitelma, alatyöryhmän kokoonpanon täydentämistarpeet),
- viestinnän periaatteista sekä
- valmistelun resursoinnista.

Päätös:

Heikki Saarento kertoi virkamiesvalmisteluryhmän 14.9.2016 kokouksessa käsitellyistä asioista. Keskusteltiin ja kirjattiin ylös seuraavaa:
Maakuntauudistusta koordinoiva muutosjohtaja valmistelemaan projektisuunnitelmaa
Maakuntahallitus päättää kokouksessaan 19.9.2016 muutosjohtajan palkkaamisesta, tehtävään esitetään kehittämispäällikkö Laura Leppästä Varsinais-Suomen liitosta. Muutosjohtaja laatii selkeän projektisuunnitelman valmistelutyölle, joka toimitetaan kuntiin poliittisen ohjausryhmän kautta. Suunnitelma sisältää vaiheistukset. Kuntaedustusta täydennetään projektisuunnitelman mukaisesti.
Henkilöstöryhmän perustaminen
Alatyöryhmien rinnalle perustetaan oma henkilöstöryhmä, jossa on jokaisesta alatyöryhmän tahon henkilöstöjärjestöstä edustus. Alatyöryhmien kokouksiin osallistuu jatkossa yksi henkilöstöryhmän valitsema
järjestön edustaja. Virkamiesvalmistelutyöryhmä lähettää järjestöille erikseen kutsun asiasta.
Viestintä ja vuorovaikutus
Todettiin, että kokonaisviestintä tapahtuu maakunnan viestintätiimin kautta. Mahdollisia sidosryhmätilaisuuksia järjestetään avoimuuden nimissä. Alatyöryhmille omat foorumit mikäli katsotaan tarpeelliseksi.
Tarkasteltiin maakuntauudistushankkeen uutta graafista ilmettä (kimpassa allihopa).
Microsoft Yammer -palvelun hyödyntäminen työryhmissä
Viestintätiimi ehdottaa Microsoft Yammer-palvelua sisäiseen keskusteluun ja aineistojen jakamiseen/muokkaamiseen. Päätettiin ottaa Yammer työryhmän käyttöön. Työmatriisi tallennetaan Yammeriin
tiedostoihin, ja sen täydentämistä jatketaan siellä. Erika Mäkeläinen lähettää työryhmän jäsenille kutsun
palveluun.
Liikenteen ajankohtaisia
Valtion tieverkko, radat sekä meriväylät ovat tämän hetken tietojen valossa siirtymässä Live Oy:hyn (valtion liikenneverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastaava valtionyhtiö), joka on tavoitteena perustaa
vuoden 2018 alussa.
Työmatriisi
Jatketaan matriisin täydentämistä. Alatyöryhmien selvityksistä tullaan kokoamaan yhteenveto, jonka
valmistelee yksittäinen henkilö.
Muistion liitteenä on diasarja suunnittelun, liikenteen ja ympäristön alatyöryhmän nykytilaselvityksestä.

5. Kokousaikataulu
Ehdotus:
Päätös:

Sovitaan seuraavien kokousten aika ja paikka.
Päätettiin, että pienryhmä kokoontuu erikseen ennen seuraavaa työryhmän kokousta pohjustamaan työryhmän työsuunnitelmaa. Heikki Saarento, Risto Timonen ja Hanna Lindholm sopivat pienryhmän kokousajasta erikseen.
Seuraava Varsinais-Suomen suunnittelun, liikenteen ja ympäristön alatyöryhmän kokous pidetään
3.10.2016. klo 12.15 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, neuvotteluhuone Lautturissa.

6. Muut mahdolliset asiat
Ehdotus:
Päätös:

Käsitellään mahdolliset muut asiat.
Muita asioita ei ollut.

7. Kokouksen päättäminen
Ehdotus:
Päätös:

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja Risto Timonen päätti kokouksen klo 14.15.

