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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja työryhmän järjestäytyminen
Päätös:

Puheenjohtaja Risto Timonen avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

3. SLY:n alatyöryhmän työsuunnitelman eteneminen
Päätös:
Keskusteltiin ja koottiin yhteen aamupäivän aikana kokoontuneiden teemaryhmien tuloksia:
-

yhteiset palvelut, yhteistyö ja rajapinnat, yhteistyösopimukset
tärkeimmät asiakkaat ja palveluketjut, palveluverkko

Teemaryhmien vetäjät kertoivat työryhmiensä etenemisestä.
Ryhmä A: alueidenkäytön palvelut (ml. merialuesuunnittelu), kulttuuriympäristöpalvelut (H. Saarento):
Listattiin tehtävät suoritetasolla sarakkeisiin ja kirjattiin tehtävien lähtökohtia ja vaikuttavuustavoitteita.
Katsottiin minkä palvelukokonaisuuden sisälle tehtäviä tulisi sijoittaa. Kirjattiin linkityksiä eri palvelukokonaisuuksiin. Tehtävissä vielä päällekkäisyyksiä, pohdintaan onko kyseessä osatehtävä vai varsinainen
tehtävä. Yhteistyö kuntien kanssa nousi jälleen esille, tärkeää tunnistaa mitä palveluita he toivoisivat.

Ryhmä B: saaristoliikenteen järjestäminen, yksityisteitä koskevat palvelut. alueellisen tienpidon palvelut
liikennejärjestelmäpalvelut, joukkoliikennepalvelut, liikkumisen ohjauspalvelut (S. Koskela):
Palvelukuvauksia on jo tehty, lähinnä aluekehityksen ja suunnittelun osalta. Teemaryhmässä on kirjattu
laajemmalla kokonaisuudella tehtäviä. Tärkeää on tehdä näkyväksi mitä liikenteen tehtäviä on ja seuraavaksi ryhmitellä mihin kokonaisuuteen kuuluvat. Voisi olla hyvä kokoontua ennen seuraavaa kokousta pienemmällä porukalla. Henkilötyövuodet puuttuvat kirjauksista, näiden kirjaaminen olennainen
asia jatkon kannalta. Tänään puhuttiin eniten asiakkuuksista ja todettiin kuntien ja kuntien asukkaiden
olevan ne tärkeimmät. Keskusteltiin tietojen tuottamisen ja tietojärjestelmien yhtymäkohdista eri teemojen välillä.
Alatyöryhmässä keskusteltiin siitä, kuinka liikenteen teema-alan epäselvä tilanne näyttäytyy hallinnollisena haasteena. Vaikeaa kirjata palvelukuvauksia, kun ei ole tarkkaa tietoa miten rahat käytetään ja
henkilöresurssit jaetaan. Maakuntien pitäisi keskustella myös keskenään. Todettiin, että voidaan kuitenkin tunnistaa yhdistäviä tekijöitä ja hyödyntää niitä. Alatyöryhmän tärkeä tehtävä on tuottaa tietoa väliaikaishallinnolle.

Ryhmä D: luonnonvarapalvelut, luonnonsuojelun palvelut (A. Klap):
Yksityiskohtaisiin tehtäväkuvauksiin ei vielä menty, tarkasteltiin temaattisina kokonaisuuksina. Kirjattiin
tehtäväkokonaisuuksittain palvelun alku/loppu, palvelumuoto, asiakkuudet, tietojärjestelmät ja linkittyminen laajempaan kokonaisuuteen. Maatalouden ja kalatalouden toimijat olisi hyvä saada työskentelyyn
mukaan myös. Luonnonsuojeluun kirjattiin erikseen hanketyö ja isot LIFE-hankkeet.
Keskusteltiin alatyöryhmässä ko. teeman linkittymisestä moneen eri kokonaisuuteen. Varmistetaan, että
poikkileikkaavat asiat nousevat keskusteluihin myös. Oma palaveri näille olisi tarpeen (esim. hanketyö).
Luonnonsuojeluasioiden näkyminen maakunnan kaikessa suunnittelussa on tärkeää. Vapaaehtoinen
toiminta on oltava mukana.

Ryhmä C: vesien- ja merenhoidon palvelut, vesitalouden palvelut (M. Koskinen):
Tehtäväkokonaisuudet ovat kirjattuina, mutteivat vielä taulukoissa. Tiivistetään seuraavaksi PowerPointiin. Tunnistettiin kolme tehtävää asiakkaille: tila ja seuranta, edistäminen ja tietoisuus. Läpileikkaavat
teemat sekä toiminnan suunnittelu ja toiminnan kehittäminen puuttuvat vielä. Tänään työstettiin maakunnan erityispiirreasiaa teemaryhmän tehtävissä. Sidosryhmien ja rajapintojen tunnistaminen vaikeaa, ennen kuin kirjaukset on saatu taulukoihin.

Ryhmä E: ympäristötiedon tuottamisen ja jakamisen sekä ympäristötietouden parantamisen palvelut
(M. Haliseva-Soila):
Pohdittiin mitä ympäristötieto on substanssipalveluissa. Tietopalvelut poikkialainen prosessi mitä on kaikessa rahoituksessa, edistämisessä ja suunnittelussa. Prosesseissa mukana henkilöitä eri tehtäväaloilta
ja muuntaminen henkilötyövuosiksi on aika mahdotonta. Tunnistettiin yhteyksiä muihin kokonaisuuksiin

ja lisättiin myös ”yleinen ympäristötietoisuustyö” omana kokonaisuutenaan. Yhteistyö ja rajapinnat sidosryhmiin ja yhteys valtakunnallisiin tietojärjestelmiin on säilytettävä. Palveluketjuissa otetaan huomioon
asiakkaan asema.

Jatkotyöskentely:
Teemaryhmien työskentelytavat ovat moninaiset ja osa on niin poikkileikkaavia tehtäviä, että niitä on
vaikea sijoittaa. Järjestetään teemaryhmien vetäjien yhteinen palaveri, joissa käydään läpi esille nousseet asiat ja vedetään teemaryhmien työt yhteen. Pohditaan myös, että miten SLY:n pohdinnat saadaan
esille muissa alatyöryhmissä.
Sovitaan puheenjohtajiston kokous mahdollisimman pian, jossa päätetään yhteisestä ja yhtenäisestä
tarkastelupohjasta, viilataan tehtävien jäsentelyjä ja keskustellaan miten lisätään htv:t uuteen sabluunaan.
4. Mahdolliset muut asiat
Päätös:
Ei muita asioita.
5. Kokousaikataulu ja jatkotoimenpiteet
Päätös:
Puheenjohtajien kokous sovitaan erikseen. Kesäkuun ja elokuun alatyöryhmästä Doodle-kysely.
Seuraava alatyöryhmän kokous:
30.5.2017 klo 09.00–15.00, Varsinais-Suomen liitto, nh. Tammi
6. Kokouksen päättäminen
Päätös:

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55.

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

