VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAUUDISTUS
SUUNNITTELUN, LIIKENTEEN JA YMPÄRISTÖN ALATYÖRYHMÄ
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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja työryhmän järjestäytyminen
Päätös:

Todettiin läsnäolijat. Kirjattiin työryhmän täydennystarve luonnonsuojelun teema-alan osalta (Esko Gustafsson).

2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös:

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio

3. Valtakunnallisen valmistelun tilanne
Päätös:

Pj. Risto Timonen ja 2 vpj. Matti Vehviläinen kertoivat valtakunnallisen valmistelun tilanteesta.
Maakuntalakipaketti on käsittelyssä ja tulee voimaan heinäkuun alusta, jolloin väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa. Toista lakipakettia valmistellaan ja se on tulossa lausunnoille toukokuussa ja hyväksyttäväksi tämän vuoden loppuun mennessä. LUOVA (Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto) on myös lakipaketissa mukana.

Ympäristötehtävät
Yleisperiaatteena on, että ELY-keskuksen osalta ympäristö -vastuualueen edistämis- ja kehittämistehtävät jaetaan maakunnille ja viranomaistehtävät valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon (LUOVA).
Osuudet jakautuvat niin, että noin 45 % tehtävistä tulee maakuntaan (Varsinais-Suomi ja Satakunta) ja
noin 55 % Luovaan. Maakunnan liiton osalta tämän tehtäväalueen tehtävät siirtyvät kokonaisuudessaan
maakuntaan. Valtakunnallisella tasolla on laadittavana opastusta, yhtenäistä pohjaa ja tarkastelumallia
jatkovalmistelulle.
Liikenne
Liikenne-vastuualueen tehtävät siirtyvät pääsääntöisesti maakuntiin. Valtakunnalliset tehtävät (tienpidon
lupatehtävät/erikoiskuljetukset, tienvarsimainonta ja kaapeleiden ja johtojen sijoittaminen, valtakunnalliset asiakaspalvelutehtävät; tienvarsitelematiikka, ajoneuvojen siirrot ja vahingonkorvausasiat sekä museo- ja perinnetoiminta) siirtyvät Liikennevirastoon. Maantielauttaliikenteen osalta on vielä epäselvää,
että kumpi edellä mainituista tehtäväkenttää jatkossa hoitaa.
Tienpitäjän vastuu ja ohjaustehtävät säilyvät edelleen valtiolla, maantiet pysyvät valtion omistuksessa ja
liikennejärjestelmää kehitetään jatkossakin kokonaisuutena. Tienpidon hoito (mikäli nykytilanteen mukaisesti) järjestettäisiin niin, että alueellinen tienpito hoidettaisiin yhdeksän maakunnan alueella ja hankinnat hoidettaisiin edelleen keskitetysti. Muutokset toteutetaan erillislaeilla ja niiden muutoksilla (maantielaki, yksityistielaki, liikennekaari II, tieliikennelaki). Maantielakiin sisällytetään säännökset mm. ohjausmallista, mahdollisista tehtävien koonneista ja tarvittavista sopimuksista
Rahoituksen osalta tienpidon rahoitus säilyy erillisrahoituksena (LVM), saaristoliikenteen rahoitus erillisrahoituksena (sopimusjärjestely) ja yleiskatteellisena maakunnille tulisi noin 38 miljoonaa euroa (joukkoliikennepalveluiden ostot ja kehittäminen, yksityistiet, liikkumisen ohjaus eräiden lentopaikkojen rakentaminen ja ylläpito).
Keskusteltiin, että onko tarpeen jakautua vielä mahdollisiin alatyöryhmän alaisiin pienempiin työryhmiin
esim. joukkoliikenteen osalta. Todettiin, että ohjausta ja työpajoja on tulossa valtakunnan tasolta.
Lisätään muistion liitteeksi Matti Vehviläisen esittelemä eduskunnan hallintovaliokunnan esitys liikenneasioista ja maakuntauudistuksesta 15.3.2017.
4. Alueellisen valmistelun tilanne
Päätös:

1. vpj Heikki Saarento kertoi maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tilanteesta Varsinais-Suomessa.
Tarkasteltiin maakuntauudistuksen organisoitumista Varsinais-Suomessa. Ensimmäisessä vaiheessa
alatyöryhmät käsittelivät nykytilanteen kuvausta luovuttavien organisaatioiden tehtävistä ja henkilöstöresursseista. Nykytilan kuvaus on valmistunut ja siitä tehty raportti on luettavissa Kimpassa Allihopa -internet-sivuilta sekä Yammerista. Kesään mennessä kuvataan tehtäviä luovuttavien organisaatioiden, kuntien ja sidosryhmien rajapinnat ja toimintaprosessit.

5. Alaryhmän työn jäsentely ja työohjelma
Päätös:

Jatkotyöskentelyn pohjana toimii muistion liitteenä oleva alatyöryhmän työraportti, jossa on jaoteltuina
käsiteltävät asiakokonaisuudet.
SLY-ryhmän jatkotyöskentelyn työsuunnitelma
Huhtikuun kokouksessa tarkastellaan tavoitteita ja toiminta-ajatusta työryhmän teema-alalta.
Toukokuun kokouksissa varataan aamupäivä teemaryhmille ja iltapäivä koko alatyöryhmän kesken:
1. kokous (palvelukokonaisuuksittain: vaikuttavuustavoite; toiminnan tulokset ja vaikuttavuus asiakkaille;
palvelut, suoritteet ja hankkeet; yhteiset palvelut)
2. kokous (palvelukokonaisuuksittain: yhteiset palvelut; yhteistyö ja rajapinnat; yhteistyösopimukset; tärkeimmät asiakkaat ja palveluketjut; palveluverkko)
3. kokous (palvelukokonaisuuksittain: sisäiset ja ulkoiset synergiat; hyvät käytännöt; toimintojen kehittäminen)
Kesäkuun kokouksessa käsitellään riskit ja mahdollisuudet, voimavarat ja osaaminen, organisoituminen,
johtaminen sekä mahdollinen SLY-ryhmän raportoinnin viimeistely.
Teemaryhmät ja niiden vetäjät:
Ryhmien jäsenet kootaan alatyöryhmän jäsenistä ja tarpeen mukaan muista asiantuntijoista.
Asiakokonaisuus A: (Heikki Saarento ja Hanna Lindholm): alueidenkäytön palvelut (ml. merialuesuunnittelu), kulttuuriympäristöpalvelut, liikennejärjestelmäpalvelut, joukkoliikennepalvelut (vapaaehtoinen tehtävä), liikkumisen ohjauspalvelut
Asiakokonaisuus B: (Matti Vehviläinen): saaristoliikenteen järjestäminen (vapaaehtoinen tehtävä), yksityisteitä koskevat palvelut. alueellisen tienpidon palvelut
Asiakokonaisuus C: (Mirja Koskinen): vesien- ja merenhoidon palvelut, vesitalouden palvelut
Asiakokonaisuus D: (Aleksis Klap): luonnonvarapalvelut, luonnonsuojelun palvelut
Asiakokonaisuus E: (Merja Haliseva-Soila): ympäristötiedon tuottamisen ja jakamisen sekä ympäristötietouden parantamisen palvelut
Keskustelu työraportin sisällöstä:
Keskeisten palvelukokonaisuuksien kuvaus:
Pohdittiin palvelukokonaisuuksien jaottelua ja voiko näihin sisällyttää esim. Valonian palveluja, koska
toimii erillisellä sopimuksella tällä hetkellä. Päätettiin kirjata kulttuuriympäristöpalvelut alueidenkäytön
palveluihin ja tunnistaa myös Valonian ja Lounaistiedon toiminta.
Toimintojen ja palveluiden rajapinnat: Keskusteltiin tarkkuustasosta, tulisiko tarkastella tarkemmin.

Hyvät käytännöt:
Pohdittiin hyvien käytäntöjen kirjaamista. Todettiin, että tässä kohtaa niitä voi kirjata, vaikkei tulevasta
ohjauksesta ole vielä tietoa.
6. Mahdolliset sidosryhmätilaisuudet ja asiakkaiden kuulemiset
Päätös:

Todettiin vuorovaikutteisuuden ja kaksisuuntaisuuden tärkeys. Teemaryhmät voivat lähestyä sidosryhmiä esimerkiksi kyselyin. Kesäkuun alkupuolella järjestetään useampi kumppanuusfoorumi sidosryhmille
ja asiakkaille.

7. Henkilöstön osallistaminen suunnittelun, liikenteen ja ympäristön alatyöryhmän työskentelyyn
Päätös:

On suositeltavaa hankkia teemaryhmiin työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmän näkyvyyttä
lisätään myös tekemällä alatyöryhmästä pienimuotoinen juttu sosiaalisen median kanaviin.

8. Mahdolliset muut asiat
Päätös:

Kokouksessa olleiden kuntaedustajien vastausten perusteella halukkuutta rakennusvalvonnan tai kunnan ympäristötoimen tehtävien siirtämisestä maakuntiin ei ole.

9. Kokousaikataulu ja jatkotoimenpiteet
Päätös:

Selvitetään seuraavien kokousten kokousajat Doodle-kyselyiden avulla. Seuraava alatyöryhmän kokous
pidetään huhtikuussa. Teemaryhmien vetäjien kokous sovittiin pidettäväksi 13.4. klo 13.00.

10. Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

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

