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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja työryhmän järjestäytyminen
Päätös:
Todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. SLY:n alatyöryhmän väliraportti ja työsuunnitelman eteneminen
Päätös:
Käytiin läpi SLY:n alatyöryhmän väliraporttiluonnosta (22.6.2017). Pohjana käytetty muutosjohtajalta
saatua raportointimallia, jota hieman muunneltu alatyöryhmän tarpeisiin sopivaksi.
Keskusteltiin työsuunnitelman etenemisestä ja käytiin läpi väliraporttiluonnosta dia/otsikko kerrallaan.
Valtakunnallisen valmistelun tilanne
Aikataulut saattavat muuttua ja maakuntavaalit venyä. Paljon vaikuttaa, miten liikenneasiat ovat kirjautumassa lainsäädäntöön. 2. vpj. Matti Vehviläinen kertoo liikenteen tilanteesta kokouksen lopuksi.
Alueellisen valmistelun tilanne
Pyritään saamaan alatyöryhmän väliraportti aikataulun mukaisesti valmiiksi 30.6. mennessä. Kirjattuna
on mitä syksyn aikana täytyy vielä käydä läpi.
Väliaikaishallinnon linjausta vaativat asiat
Asioita pitää käsitellä jo ennen väliaikaishallinnon aloittamista. Hyvä olisi jaottelu ”ennen väliaikaishallintoa” ja ”väliaikaishallinnon jälkeen”. Selvitettäviä ajankohtaisia ovat yhteysalusliikennehankinnat ja yhteistyösopimus Satakunnan kanssa. Kirjataan ensi viikon aikana.

Lainsäädännöllinen perusta ja tavoitteet
Teemaryhmät voisivat kukin tahollaan tarkastella tausta-asiakirjoja ja kirjata ylös. Voisi olla tarpeen työstää yleisestikin teemaryhmien tuotoksista lopullisemmat versiot. Raporttiluonnosta voi täyttää tarpeen
mukaan ensi viikon loppuun saakka. Lisätään luetteloon vieraslajilaki.
Muutosvisiomme 2030
Lisätään alueen ja asiakkaan tarpeisiin pohjautuva toiminta sekä terveellisyys ja turvallisuus ympäristöasioissa. Pj. Risto Timonen täydentää.
Alueellisen valmistelun eteneminen / toiminnan tavoitteet uudessa maakunnassa
Tehtäviä ja suoritteita selvitettiin SLY:n teema-alojen asiantuntijoista koottujen teemaryhmien avustuksella. Väliraporttiluonnokseen on kirjattu kolme palvelukokonaisuutta (maakuntasuunnittelun ja alueidenkäytön palvelut, liikenteen ja tienpidon palvelut sekä ympäristö- ja luonnonvarapalvelut). Näistä eriteltiin
25 palvelua, jotka raportissa käydään palvelu kerrallaan läpi käsitellen kunkin tehtäviä, tuotteita, asiakkaita, vaikuttavuustavoitteita jne. Palvelukokonaisuudet eivät ole tulevan organisaation malli vaan prosessin jäsentelytyökalu.
Viestintä lisätään näkyviin kaikkiin palvelukokonaisuuksiin. Muita lisättäviä ovat liikenteen valistustyö,
koordinaatiovastuun näkyminen maakuntasuunnittelun ja alueidenkäytön palveluissa, osallistuminen
yhteisiin valtakunnallisiin ympäristötiedon palveluihin, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kaivoslaki ja Valonian osuus vesistötöissä. Keskusteltiin laitetaanko asiantuntijapalvelut omana palvelunaan
kunkin kokonaisuuden alle ja jaotellaanko ne ulkoisiin ja sisäisiin. Päätettiin, että puheenjohtajisto tarkastelee asiaa ja tekee päätöksen kirjaamistavasta.
Otsikointien ja jaottelujen kirjaamisissa on vielä hajontaa ja epäjohdonmukaisuuksia. Välillä kirjattu yleisellä tasolla ja välillä tarkemmin. Viilataan yhdenmukaisiksi.
Toimialan erityiset huomioitavat asiat jatkovalmistelussa
Kirjattiin ylös yhteydet tietojärjestelmiin, yhteistyöalueiden huomioiminen, erikseen rahoitettavat ja yleiskatteelliset menot ja tienpidon kysymykset.
Asiakaspalveluissa huomioitavat asiat
Lisätään ympäristö- ja luonnonvarapalvelujen palvelukokonaisuuden osalta vielä. Menee mahdollisesti
lomien jälkeen.
Toiminnan nykytila
Huomioitava yhtenä isona strategisen kehittäjän kokonaisuutena (alueidenkäyttö, liikenne, edunvalvonta
jne).
Yhdyspinnat SLY-toimialan sisällä
Palvelujen kytkösten vahvuuksia on kirjattu taulukkoon mitta-asteikolla 0=Ei kytkentää, 1= kytkentä,
2=tärkeä/vahva kytkentä, 3=vahvistettava kytkentä. Tämä on ensimmäinen versio kytkentöjen arvottamisesta.
Keskusteltiin, onko taulukko tarkastelutapana riittävän selkeä. Todettiin, että vahvistettava kytkentä
tässä yhteydessä (3) tarkoittaisi, että maakuntaprosessi vahvistaisi rakennetta (resursoidaan/organisoidaan). Korkeampi numero voisi tarkoittaa myös että toiveena olisi panostaa enemmän ko. kytkökseen.
Päätettiin, että kukin tahollaan arvottaa mallin mukaisesti kytkökset 15.8. mennessä ja 1. vpj. Heikki
Saarento kokoaa luonnosversion näiden kommenttien pohjalta. Käydään läpi seuraavassa kokouksessa
18.8.2017.

Yhdyspinnat maakunnan muihin toimialoihin ja yhdyspinnat ulkopuolisiin toimialoihin
Puheenjohtajisto tarkastaa ja koostaa teemaryhmien työn tuloksia apuna käyttäen.
Loput väliraportin diat
Todettiin, että palvelukuvauksiin saakka väliraportti on valmis ensi viikon loppuun mennessä. Loppuihin
dioihin merkinnäksi ”luonnos”, valmistuvat elokuussa.
4. Mahdolliset muut asiat
Päätös:
2. vpj. Matti Vehviläinen kertoi maantielain muutoksista. Esitys lisätään muistion liitteeksi.
5. Kokousaikataulu ja jatkotoimenpiteet
Päätös:
Seuraava alatyöryhmän kokous on 18.8.2017 klo 13.00, Varsinais-Suomen liitossa, nh. Aurassa.
Kokouksessa käsitellään väliraportin loppupään asiat.
6. Kokouksen päättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja Risto Timonen päätti kokouksen klo 11.32.
Lisätietoja: sihteeri Erika Mäkeläinen, puh. 0400 600 288, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

