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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja työryhmän järjestäytyminen
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös:

Hyväksyttiin 27.3.2017 kokouksen muistio.

3. Maakunnan tehtävät ja toiminnan tavoitteet
Päätös:

Keskusteltiin alatyöryhmän teema-alan tehtävistä ja tavoitteista. Todettiin, että lainsäädännölliset perusteet, säädökset ja strategiat ohjaavat tulevan maakunnan toimintaa ja tavoitteisto on kovin laaja. Alatyöryhmän tehtävänä on kirkastaa tehtäväkokonaisuutta ja antaa kokonaiskuva siitä, miksi työtä tehdään.
Tunnistetaan tehtävät, jotka säilyvät sellaisenaan vaikka organisoituminen muuttuisi.
Todettiin, että liiton maakuntastrategiassa on tunnistettu ja koottu hyvin maakunnan tahtotila. Strategiaa
päivitetään parhaillaan ja päivitystyössä otetaan huomioon myös toimintaympäristössä tapahtuneet
muutokset. Päätettiin laatia maakuntastrategiaa mukaillen lyhyehkö toiminta-ajatus ottaen huomioon
tehtäväalueen lainsäädännön tavoitteisto ja sopimukset. Toiminta-ajatusta päivitetään sitä mukaa kun
valmistelu etenee. Puheenjohtajat lisäävät tekstipohjat työraporttiin, joihin muut alatyöryhmän jäsenet
lisäävät kommenttinsa. Lisätään lopullinen versio raportointipohjaan (PowerPointiin).

4. SLY:n teemaryhmien vetäjien kokous 13.4.2017 ja teemaryhmien jatkotyöskentely
Päätös:

Käytiin läpi teemaryhmien vetäjien 13.4.2017 työkokouksessa käsitellyt asiat. Keskusteltiin teemaryhmien jatkotyöskentelystä ja täydentämisistä.
Toukokuun kolmessa kokouksessa kokoonnutaan keskustelemaan annetuista asiakokonaisuuksista
teemaryhmittäin aamupäivällä ja alatyöryhmän kesken iltapäivällä. Teemaryhmissä on hyvä pohtia, mitä
lainsäädäntö sanoo teema-alan tehtävistä ja tunnistaa myös niitä tehtäviä, joita haluttaisiin tehdä.
Pohdittiin, olisiko tarpeellista tarkentaa mitä milläkin asiakokonaisuudella tarkoitetaan ja avata sitä, miten niitä on tarkoitus lähteä pohtimaan teemaryhmissä. Päätettiin, että jokainen perehtyy alueuudistus.fi
-sivuston tiekarttaan ja työraporttiin ennen teemaryhmien kokouksia. Palvelukuvausesimerkki tiekartasta lisätään Yammeriin. ELYn osalta palvelukuvaukset ovat jo kirjattuina ja myöskin ne laitetaan jakoon.
Teemaryhmien vetäjät ilmoittavat ryhmiinsä osallistuvat asiantuntijat (aamupäivän osuus) alatyöryhmän
sihteerille Erika Mäkeläiselle, joka lisää heidät Yammeriin ja toimittaa heille ohjeet teemaryhmien työskentelytavasta ja käsiteltävistä teemoista. Teemaryhmien vetäjät aloittavat kokouksensa 30 min ennen
varsinaista aloitusta. Hyvä on jo etukäteen miettiä, miten lähtee asiakokonaisuuksia purkamaan. Vetäjät
koordinoivat aamupäivän osuuksia. Jokainen voi kutsua itselleen sijaisen, mikäli ei pääse paikalle.

5. Sidosryhmätilaisuudet ja asiakkaiden kuulemiset
Päätös:

Kukin teemaryhmä voi tunnustella sidosryhmien suuntaan näkemyksiä. Päätettiin järjestää yksi iso sidosryhmätilaisuus syksymmällä.
Teemaryhmien vetäjät tunnistavat toukokuun kokousten yhteydessä asioita, joista voisi myöhemmin
lähettää kyselyä sidosryhmille. 16.5. kokouksen (asiakokonaisuutena käsitellään muun muassa asiakkuuksia) jälkeen järjestetään kokous kyselyn tekemisestä.

6. Mahdolliset muut asiat
Päätös:
Todettiin, että maakuntalakipaketti saapui eilen lausunnoille.
Keskusteltiin Valonian toiminnnasta ja kuntien valmiudesta jatkoon uudistuksen jälkeen. Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen kertoi, että juridista taustaa on selvitetty ja tällä hetkellä vuoteen 2020
saakka on sopimus voimassa.
7. Kokousaikataulu ja jatkotoimenpiteet
Päätös:
Merkittiin tiedoksi sovitut alatyöryhmän kokoukset ja päätettiin katsoa kesäkuun kokousaikaa myöhemmin, mahdollisesti tulossa ohjeistusta alatyöryhmien aikatauluihin.
Toukokuun kokoukset:
12.5.2017 klo 09.00–15.00, Varsinais-Suomen liitto, nh. Aura
16.5.2017 klo 09.00–15.00, Varsinais-Suomen liitto, nh. Aura
30.5.2017 klo 09.00–15.00, Varsinais-Suomen liitto, nh. Tammi

8. Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.

Lisätietoja: sihteeri Erika Mäkeläinen, puh. 0400 600 288, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

