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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja työryhmän järjestäytyminen
Päätös:

Todettiin läsnäolijat ja käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

2. Ajankohtaista alatyöryhmän valmistelusta
Päätös:

Kaisa Äijö kertoi maakuntauudistuksen ajankohtaisista, alatyöryhmän valmistelutilanteesta sekä syksyn
priorisoiduista valmistelukokonaisuuksia. Alatyöryhmä kävi keskustelun esitysten pohjalta.
Sote/maku -uudistuksen ajankohtaiset
Muutoksen valtakunnallisessa valmistelussa varaudutaan tällä hetkellä eri skenaarioihin. Mikäli eduskunta hyväksyisi lait joulukuuhun mennessä, vaalit järjestettäisiin toukokuussa 2019 ja palvelutoiminta
alkaisi vuoden 2021 alussa. Mikäli uudistus siirtyisi seuraavan hallituksen toteutettavaksi, julkistettaisiin
hallitusohjelma kesäkuussa 2019 ja esitykset eduskunnalle tulisivat aikaisintaan talvella 2019–2020.
Tässä tapauksessa palvelutuotanto voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2023.
Eduskuntakäsittelyn aikatauluun ei ole tehty muutoksia ja aikataulupaine on suuri. Perustuslakivaliokunta käyttää aikaa valmisteluun niin kauan kuin katsoo tarpeen olevan. Kriittisimmät kysymykset liittyvät valinnanvapauteen ja sote-keskuksiin. Perustuslakivaliokunta tulee antamaan kolme mietintöä, joista
äänestetään erikseen. Tällä hetkellä ei ole tietoa mietintöjen äänestysjärjestyksestä, tarkoituksenmukaisinta olisi käsitellä ensin maku-paketti, koska se muodostaa pohjan. Kaikissa skenaarioissa seuraavalle

hallitukselle jää päätettävää ja korjattavaa. Nyt on hyvä miettiä, mitkä tekijät valmistelussa on huomioitava, säilytettävä ja korjattava. Tärkeää on syksyn aikana tehdyn työn dokumentointi ja eri osapuolille
näkyväksi tuominen sekä viestintä ja ohjelmointi ensi kevääseen.
Maakuntauudistus/ALY-valmistelutilanne teemoittain
Alatyöryhmä kokoontui viimeksi toukokuussa. Tämän jälkeen kokonaiskuvaa on teemakohtaisesti käyty
läpi ja täydennetty. Alueidenkäytön suunnittelun ja kulttuuriympäristön osalta käydään vielä omat teemakohtaiset keskustelut.
Liikenne:
Lakimuutos liikennejärjestelmästä ja maanteistä astui voimaan 1.8.2018. Laissa on paljon irrallisia asioita, jotka ovat maakuntauudistuksen ulkopuolella. Valtakunnallinen LJS on sisällytetty lakiin. Mikäli
maakuntauudistus toteutuu, lähtee laki uudelle kierrokselle. Tienpitoalueen muodostamisen osalta Varsinais-Suomi yhdessä Satakunnan kanssa on todennäköisin yhteistoiminta-alue. Ratkaistavana on asiantuntijatyön jako, roolitus ja työskentelymenetelmät tienpitoalueen yksikön ja maakunnan liikenteen
suunnittelun välillä. Keskustelussa esille nousi liikenneturvallisuusjohtamisjärjestelmä, jollainen jokaisella ELYllä pitäisi olla. Kysymyksiä herättää, miten eri organisaatiot (Livi, ELYt, alueurakoitsijat) valvovat.
LUMO luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu:
Luova on suuressa roolissa yhteistyökumppanina. ELYssä nykyisellään painopiste juuri Luovalle määritellyssä tehtävissä. Tärkeänä nähdään kokonaiskuvan muodostamisen tärkeys (ympäristökysymysten
näkyminen ja jalkauttaminen maakunnalliseen päätöksentekoon ja kokonaiskuvan sekä päätöksenteon
vaikuttavuuden merkityksen vahvistaminen). Maakunnat painottuvat eri tehtävissä ja edistämistehtäviä
hoidetaan tällä hetkellä hankkeilla ja projekteilla. Keskusteluun onkin nyt vahvasti noussut ”edistävän
hanketyön -ajatusmalli”. Suojelualueiden toteutus siirtyy maakunnalle, maanhankinta ja neuvottelut käydään maakunnassa ja Luova toimii yhteistyökumppanina. Päätettiin teeman osalta vielä tarkentaa järjestämisen käsikirjaan kokonaiskuvan muodostumisen osatekijöitä.
Vesien- ja merenhoito sekä vesitalous
Hyvinvoinnin edistäminen on välillistä, joten sitä on vaikea konkretisoida. Vielä enemmän pitäisi käydä
keskusteluja siitä, miten tämä saataisiin paremmin näkyviin. Tiedon tuottamisessa, seurannassa ja kokoamisessa Luovalla on rekisterien ylläpito ja maakunnalla tiedon tuottajan rooli. Työnjako ja yhteistyön
merkitys on suuri. Monet kysymykset ovat ylimaakunnallisia toiminnan luonteen vuoksi, kuten tulvariskien hallinta ja tulvariskiosaaminen, merenhoidon suunnittelun koordinointi rannikko-ELYjen ja YM:n
välillä, vesienhoidon suunnittelun koordinointi Läntisellä vesienhoitoalueella, vesinäytteenoton ja analyysipalveluiden hankinta ja kalatalouden ja vesienhoidon/-talouden yhteensovitus. Ympäristöterveydenhuollon kanssa löytyy synergioita, mutta kyse on kuitenkin eri mittakaavan ja toiminta-alueen kysymyksistä. Pyrkimyksenä on, että maakunnat ovat melko itsenäisiä ja osaaminen turvataan siirtymävaiheessa
siellä missä resursointi vähenee. Edistävän hanketyön osalta myös tässä teemassa paljon henkilöstöresursseja.
Ympäristötieto
Käynnissä olevassa Valtakunnallisessa ympäristöhankkeessa tavoitteena on kuvata kokonaisuutta ja
tarkastella lainsäädäntöpohjaa, maakuntien valmistelujen aineistopohjaa ja todeta tietojärjestelmien
määrä. Tietojärjestelmien ylläpitäjien ja kehittäjien näkemyksiä hankitaan parhaillaan. Tarkastelussa on,
mikä on näkemys suhteessa maakuntiin, mitä odotetaan maakuntien toiminnassa ja mitkä ovat mahdollisuudet yhteistyöhön, kehittämiseen ja käyttämiseen. Miten ministeriöt, SYKE ja Metsähallitus näkevät

sen, miten maakuntien pitäisi erityisesti hallita tietoa alueellaan. ”Tiedolla johtamisen hanke” tuottaa tietoa tähän hankkeeseen. Tarkastellaan horisontaalista roolia, miten mukana strategiatyössä, asiakkuuksien toiminnassa jne.
Edistävä hanketyö
Keskusteltiin edistävän hanketyön ajatusmallista. Maakunnalla tulee olemaan erilaisia rooleja hankkeiden osalta. ALY-palveluidenkin sisällä on useita hanketoiminnan muotoja sekä rahoituskanavia. Ainakin
kolme tulokulmaa hankkeisiin on tunnistettu: hankehallinnointi ja rakennerahastot (hakemuskäsittely,
päätökset, maksatukset ym.), edistävä hanketyö (välillisen edistämistyön konkretisoiminen, tavoitteiden
edistäminen, kehittäminen ym.), hankeasiantuntijuus (hankerahan kotouttamisosaaminen). Todettiin,
että meidän maakuntana on hyvä viedä eteenpäin ajatusta valtakunnalliselle tasolle.
Maakunnallisen henkilöliikenteen järjestäminen
Maakuntalain mukaan maakunta voi ottaa tehtäväkseen maakunnallisen henkilöliikenteen järjestämisen.
Todettiin, että valmistelu ja selvitystyö on käynnissä ja tässä vaiheessa on tunnistettu niitä keskeisiä
tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöliikenteen järjestämisen kokonaisuuteen ja jotka täytyy selvittää tulevan
toimintamallin suunnittelun pohjaksi. Tarkoitus on perustaa maakunnan toimijoista koostuva ohjausryhmä. Valmistelussa huomioidaan FÖLIn ja Salon toimivaltaisen viranomaisen alueet ja jatkossa maakunnallisen liikkumisen malli.
Valmistelussa olevia asioita
Kaikkien asiantuntijoiden panosta tarvitaan siinä, miten yhteistyö LUOVAn kanssa kytkeytyy ja toimii
yhdessä maakunnan kanssa. Pohjavalmistelu tehdään ALY-alatyöryhmässä, sillä asia koskettaa erityisesti ympäristö- ja vesiasioita sekä kulttuuriympäristökysymyksiä. Maakuntarajat ylittävien yhteistoiminta-alueiden osalta tehty selvitys on valmistunut ja valtakunnallinen esitys yhteistoiminta-alueista hahmottunut. Alueiden muodostamiseen liittyvien yksityiskohtien valmistelu jatkuu syksyllä käytävien keskustelujen jälkeen. Koetalousarvion valmisteluun tuotettava tieto saatetaan nyt riittävälle tasolle, edetään KEHAn valmistelun aikataulun kautta. Järjestämisen käsikirjaan kirjataan palvelukuvaukset ja palvelujen keskinäiset synergiat (ALY-palvelukokonaisuus ja ydinpalvelut sekä hallintorajat ylittävät kysymykset).
Alatyöryhmä merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. Päätettiin seuraavassa alatyöryhmän kokouksessa
käydä yhdessä läpi järjestämisen käsikirjaan kirjattuja asioita. Kaisa Äijön esitys lisätään muistion liitteeksi.
3. Ylimaakunnallisten tehtävien valmistelu
Päätös:

Kaisa Äijö esitteli esitystä ylimaakunnallisten tehtävien organisoimiseksi. Uuteen maakuntaan siirryttäessä nykyisistä organisaatioista siirtyy maakunnan hoidettavaksi tehtäviä, joita on tähän saakka hoidettu
yhteistyössä kahden tai useamman maakunnan, ELY-keskuksen, aluehallintoviraston tai kunnan (tai
useamman eri maakunnan) toimesta. Tehtävät ovat joko sellaisia, joissa riittävän asiantuntemuksen turvaamiseksi yhteistyö on perusteltua tai muuten yhtä maakuntaa suuremmissa kokonaisuuksissa järjestetty toiminta tuo kustannussäästöjä tai muuta toiminnan kannalta erityistä etua. Myös joihinkin erityislakeihin on kirjattu yhteistyövelvoite, joka ohjaa yhteistyöhön laajemmalla alueella. Yhteistyön järjestämisessä on erilaisia mahdollisia toimintamalleja ja sen muodosta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Siirtymävaiheessa on varmistettava osaaminen niissä maakunnissa, joissa resurssointi ja osaaminen vähenee.

Selvityksessä on kuvattu maakuntauudistuksen ylimaakunnallisten/ylialueellisten tehtävien nykytilannetta ja mahdollista organisoitumista 1.1.2021 lukien. Kussakin kohdassa on esitetty tavoitteet toiminnan järjestämiseksi ja tehty konkreettinen esitys yhteistyöalueesta/toiminnan organisoitumisesta. Käytiin
kokouksessa läpi lähinnä nyt alatyöryhmää koskettavia kohtia. Y-vastuualueen tehtävien osalta todettiin,
että kohdat olisi hyvä tarkemmin yksilöidä ja käydä keskustelu Satakunnan kanssa työjaosta ja resurssitarpeista.
Selvitys käydään läpi kaikissa alatyöryhmissä ja heränneitä ajatuksia kirjataan jatkoa varten ylös.
4. Toimipaikkaverkoston valmistelu
Päätös:

Petri Pihlavisto esitteli valmistelua toimipaikkaverkoston uudistamisesta. Toimipaikkatiedot on kerätty
luovuttavien organisaatioiden toimesta. On kartoitettu verkoston nykytilannetta ja hahmoteltu tulevaa
tilannetta 2025 keskustelun pohjaksi. Järjestämisvastuu siirtyisi vuodelle 2021, jonka jälkeen maakunta
vuokraisi toimitiloja kunnilta 3+1 -vuotisilla sopimuksilla (vuosi 2025). Ehdotelmaa on keskustelutettu
lähinnä valmistelutyöryhmissä tähän mennessä. Kyse ei ole vielä virallisesta esityksestä. Valmistelu
koskee lähinnä maaseutuhallinnon, ympäristöterveyden ja lomitushallinnon toimipaikkarakennetta.
Ehdotelmassa esitetään neljä seutukeskuksen mallia, jota voitaisiin täydentää tarpeen mukaan päivystys- ja ajanvarausperusteisilla malleilla. Ehdotelmassa on otettu huomioon myös sähköisten ja liikkuvien
palvelujen kehittyminen. Valmistelussa on otettu huomioon asiakas- ja elinkeinopohja ja kulkuyhteydet
sekä asiointisuunnat, palvelujen tasalaatuisuus ja osaamisen keskittäminen, laajapohjainen palvelutarjonta toimipisteissä, yhteiset työtilaratkaisut soten ja pelastustoimen kanssa ja kaksikielisten palvelujen
tarve.
Kokouksessa nousi esille muun muassa palvelujen saavutettavuus kestävän kehityksen näkökulmasta.
Keskusteltiin myös muiden maakuntien mahdollisista vastaavista selvityksistä, ehdotelman kytköksistä
maakuntakaavaan ja keskusverkkotyöhön, varsinaisen maakunnan viraston tilanteesta, hajatyöpisteistä,
asiakasnäkökulman huomioimisesta (asiakaskysely tulossa) sekä saariston ominaispiirteiden huomioon
ottamisesta.

5. Mahdolliset muut asiat
Päätös:

Heikki Saarento kertoi Alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihankkeesta ja Antti Vasanen Tiedolla johtamisen esiselvityksestä.

6. Kokousaikataulu ja jatkotoimenpiteet
Päätös:

Alatyöryhmän seuraava kokous pidetään 28.11.klo 9.00–11.00, Varsinais-Suomen liitossa, nh. Aurassa.

7. Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja Heikki Saarento päätti kokouksen klo 15.10.
Muistion laati sihteeri Erika Mäkeläinen, puh. 0400 600 288, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

