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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; synergiataulukko ja johtopäätökset
Päätös:

Synergiataulukko (yhdyspinnat SLY-toimialan tehtävien välillä)
Alatyöryhmä jatkaa valmistelussaan yhdyspintojen tarkastelua SLYn toimialan tehtävien välillä (exceltaulukko). Palvelujen kytkösten vahvuuksia on kirjattu taulukkoon mitta-asteikolla 0=Ei kytkentää, 1=
kytkentä, 2=tärkeä/vahva kytkentä, 3=vahvistettava kytkentä.
Keskusteltiin yhdyspintojen arvotuksista, otsikoinneista ja jaottelun merkityksistä. Todettiin, että kirjataan
nyt mitä yhdyspintoja halutaan vahvistaa/korostaa (mihin kohtiin valitaan nro 3). Numerot 0-2 eivät näyttele niin keskeistä roolia. Kirjataan ennemmin paljon kolmosia ja vähennetään tarvittaessa. Taulukkoa
käytetään substanssikytkentäkaaviona ja jatkotyöstetään siitä saatuja huomioita alatyöryhmän parhaaksi katsomalla tavalla. Teemaryhmät nostavat myös työssään esille.

Päätettiin jatkaa vielä noin viikon ajan kytkentöjen kirjaamista onlinessa. Ei poisteta toisten arvottamia
kolmosia, mutta jokainen voi halutessaan nostaa kytkentöjä kolmoseksi. Perustelut laitetaan esiin solun
kommenttikenttään.
Työsuunnitelma ja väliraportti
SLYn puheenjohtajien laatima työsuunnitelma jatkosta (viittaukset väliraportin dianumerointeihin):
SLY-valmistelu lokakuu 2017–huhtikuu 2018:
1. Teemaryhmät
 Keskusteluja sidosryhmien kanssa (etupäässä kahdenvälisiä tapaamisia sellaisten toimijoiden
kanssa, jotka eivät ole olleet aktiivisesti mukana uudistuksen valmistelussa - dia 43)
 Hyvät käytännöt (dia 40)
 Maakunnan toimintojen kehittäminen (ml. vuorovaikutus muiden viranomaisten kanssa, synergioiden hyödyntäminen ja dian 39 asiat)
 Kuinka varaudutaan uudistuksen riskeihin (dia 45)
 Kuinka hyödynnetään uudistuksen mahdollisuudet (dia 44)
 Henkilöstön osaaminen
 Voimavaratarpeet (dia 46)
 Raportin täydentäminen
2. Puheenjohtajisto
 Käy keskusteluja muiden alatyöryhmien puheenjohtajien kanssa (esim. maaseutu- ja kalatalousasiat, kasvupalvelut; maakunnan sisäisten synergioiden tunnistaminen ja hyödyntäminen
valmistelussa/toiminnassa - dia 42)
 Käy keskusteluja muiden organisaatioiden kanssa niiden yhteistyöstä tulevan maakunnan
kanssa (Livi, Luovan valmisteluorganisaatio, Metsähallitus, SYKE, Luke... - dia 43)
 Valmistelee maakuntien yhteistyön järjestämistä ottaen huomioon asiaa koskeva valtakunnallinen ym. valmistelu. Yhteistyöalueiden perusteena lakisääteiset, maakuntarajat ylittävät prosessit, esimerkkeinä merialuesuunnitelma, vesienhoitosuunnitelma, tulvariskien hallintasuunnitelma, sekä tienpidon yhteistyösopimus; viimeksi mainitusta valmistunee sopimusluonnos valtakunnallisena valmisteluna marras-huhtikuun aikana
 Huom. myös muut sopimusasiat kuntien ja muiden toimijoiden kanssa (dia 47)
 Ehdotus SLY-tehtävien järjestämisestä maakunnassa (mm. dia 50)
 Raportin täydentäminen
3. Alatyöryhmä
 Helmikuu 2018: Raportin käsittelyä, mm. synergioiden hyödyntäminen ja toiminnan kehittäminen
 Maaliskuu 2018: Raportin käsittelyä, mm. yhteistyö- ja sopimusasiat
 Huhtikuu 2018: Raportin käsittelyä, mm. ehdotus SLY-tehtävien järjestämisestä maakunnassa
 Toukokuu 2018: Loppuraportin hyväksyminen
 Toimialan erityiset huomioitavat asiat jatkovalmistelussa (dia 37)
 Osa valtakunnallisen valmistelun asioita, osa mukana edellä olevassa toimintasuunnitelmaluonnoksessa, osa keskusteltava muiden alaryhmien kanssa
Haetaan aika yhteiselle kokoukselle SLYn puheenjohtajien ja teemaryhmien vetäjien kesken, jossa tarkastellaan työsuunnitelmaa ja keskustellaan jatkosta.

4. Mahdolliset muut asiat
Päätös:

Keskusteltiin hankkeiden tilanteista ja rooleista tulevassa maakunnassa. Tunnistetaan jatkuvat hankkeet
ja toivotaan, että saadaan uusia. Pohdittiin, saataisiinko hanketyyppinen toiminta maakuntakonsernin sisälle (vrt. Valonia). Päätettiin käsitellä asiaa väliraportissa kohdassa ”sopimukset”.
2. vpj. Matti Vehviläinen kertoi maantielain muuttamisen tilanteesta.

5. Kokousaikataulu ja jatkotoimenpiteet
Päätös:
Alatyöryhmän seuraava kokous pidetään helmikuussa 2018. Jatko työsuunnitelman mukaan.
6. Kokouksen päättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja Risto Timonen päätti kokouksen klo 15.07.
Lisätietoja: sihteeri Erika Mäkeläinen, puh. 0400 600 288, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

