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MUISTIO

1. Kokouksen avaus
Risto Skyttä avasi kokouksen. Maakuntaviraston valmistelu on nyt hyvässä vauhdissa Varsinais-Suomessa.
2. Maakuntauudistuksen tilanne Varsinais-Suomessa, erikoissuunnittelija Petri Pihlavisto
Petri Pihlavisto kertoi Varsinais- Suomen muutosorganisaatiossa olevan tällä hetkellä olevan 20 kokoaikaista maakuntauudistuksen valmistelijaa ja lisäksi on joukko osa-aikaisesti valmistelua tekeviä.
Maaseutuasoita on tähän saakka viety eteenpäin työn ohessa ja työryhmissä tehdyn valmistelun avulla.
Nyt maataloushallinnon, ympäristöterveydenhuollon ja lomituksen osalta ollaan lähiviikkoina valmistelussa ottamassa seuraava askel. Valmisteluun tulee kullekin sektorille osa-aikainen valmistelija, todennäköisesti yksi päivä/ viikko. Lainsäädännön valmistuttua valmistelun tahti kiihtyy.
Pihlavisto esitteli alustavaa konsernirakennemallia, jonka kautta maakunnille laissa säädettyjen 13 palvelukokonaisuuksien edellyttämät tehtävät tultaisiin organisoimaan. Näistä palvelukokonaisuuksista Soten osuus on käytännössä selkeästi merkittävin muihin palvelukokonaisuuksiin nähden.
Organisaatiomallin suunnittelussa on pyritty huomioimaan erityisesti toiminnallinen näkökulma ja sen
kautta saatava synergia eri kokonaisuuksien välillä.
Konsernimallin sisällä tällä hetkellä on keskitytty pääasiassa kasvu-ja elinkeino palvelujen organisoinnin
suunnitteluun. Poliittisen ohjauksen järjestelmät eivät ole vielä olleet suunnittelun keskiössä. Myöskin
liikelaitos- ja yhtiörakenne tulevat tarkempaan käsittelyyn myöhemmässä vaiheessa vaikka keskustelua
nytkin on jo käyty.
Organisaatiomallissa MAKU-puolen asiat, joihin maaseutupalvelut kuuluvat, ovat tällä hetkellä jaettuna
kolmeen kokonaisuuteen, joiden katsotaan muodostuvan järkevistä synergiaa tuovista asiakokonaisuuksista. Avoimia kysymyksiä elinvoima- ja kasvupalveluissa on edelleen runsaasti mm. kasvupalveluasioissa
mahdolliset allianssit.
Tässä yhteydessä käytiin myös keskustelua mahdollisista lautakunnista ja niitten merkityksestä maaseutuasioissa. Normaalin asiakkaita koskevan peruspäätöksenteon kannalta ei lautakunnille ole suurta tarvetta maaseutuasioissa. Asioita voitaneen koota aika laajasti samalle lautakunnalle.
Sekä poliittinen ohjausryhmä että johtavien viranhaltioiden ryhmä on katsonut alustavan organisaatiomallin sellaiseksi, että suunnittelua sen pohjalta voidaan jatkaa.
Esitys muistion liitteenä.
3. Ajankohtaista maaseutuasioiden valmistelusta (Risto Skyttä, Petri Puustinen, Johanna Mäkinen ja Pirjo
Mäntynen)

Risto Skyttä kertoi MMM:n simulointiseminaarin pohjalta maksajavirastotehtävien asemasta maatalous- ja maaseutuasioissa. Eu:n ns. suorat tuet, kuten CAP ovat kokonaan Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa ja niihin ei ole mahdollisuutta maakuntatasolla vaikuttaa. Osa osarahoitetuista tukijärjestelmistä kuten LFA ovat valtakunnan laajuisia jne.
Maaseutuohjelman valmistelussa (maaseudun kehittäminen, - yritystuet) tulee maakunnalla olemaan
rooli alueellisen osuuden kohdentamisessa. Maakuntien välisen resurssijaon perusteet ja yleensäkin
resurssikysymykset tulevat olemaan maakunnille tärkeitä. EU:n uuden maaseutuohjelman valmistelu
on tällä hetkellä käynnistymässä ja siihen tulee vaikuttamaan tuleva maakuntarakenne.
Muutamia asioita myös MMM:n sektorilla on selvästi harkinnanvaraisia ja erikseen neuvoteltavia, kuten kärkihankevarat, kohdennettavat vesiasiaresurssit tms.
Risto esitti Mavin Antti-Jussi Oikarisen aineistoa maakuntiin tulevista rahavirroista. Viljelijätukien ja
MMM:n sektorin merkitys maakuntatasolla onkin varsin suuri. Mavin maksujen osuus mm. VarsinaisSuomessa vuosina 2015/2016 on rahavirrasta lähes puolet. Onkin koko maakunnan etu, että maaseutua koskevat asiat saadaan toimimaan uudessa organisaatiossa hyvin.
Oikarisen esityksestä liitteenä Varsinais- Suomen osuus.
Palvelurakenteen ja toimipisteverkon osalta todettiin, että maaseutuhallinnon palveluja on tarpeen olla
saatavissa seutukunnallisista maakuntaviraston toimipisteistä.
Petri Puustinen kertoi Mavin tilaston pohjalta tämän hetkisten maataloushallinnon yhteistoiminta- alueiden henkilöstömääristä ja kustannuksista edellisen kolmen vuoden ajalta. Tilaston pohjalta ei näyttäisi olevan suurtakaan eroa toimiiko yhteistoiminta-alue yhden vai useamman toimipisteen ratkaisulla.
Esitys liitteenä.
Johanna Mäkinen kommentoi ympäristöterveydenhuollon esityksessään mm. suunniteltua organisaatiorakennetta, linjan nimivaihtoehtoja ym. Keskusteltiin mm. eräistä maatalouden tuotantopanosten
valvontaan liittyvien tehtävien paikasta organisaatiossa. Ratkaisussa kannattaa ottaa huomioon muut
samaan kohteeseen kohdistuvat valvonnat.
Toimipisteiden kohdalla ympäristöterveydenhuollon asiakkaat harvoin käyvät toimistolla. Tärkeänä
koetaan toimipisteen hyvät kulkuyhteydet, työyhteisö, jossa mahdollisuus erikoistua ja saada kollegoiden tukea vaikeasti ratkaistavissa asioissa. Lisäksi eläinlääkärien tehtävissä on vielä monta muuttuvaa
tekijää ennen maakuntaan siirtymistä. Tästä johtuen tämän hetkisille vastaanottojen sijainneille ei tulisi
tehdä lyhyellä aikataululla mitään.
Esitys liitteenä.
Pirjo Mäntynen lomituksen puheenvuorossa kertoi Salon, Pöytyän ja Vehmaan lomitushallinnon henkilökunnan kokontuvan kerran kuussa omaan kehittämispalaveriinsa. Lisäksi työtapojen yhdenmukaistamiseksi on aloitettu työnkiertoa lomitusyksiköiden välillä.
Tällä hetkellä maakuntaan siirtymässä olisi 150 lomittajaa ja 10 hallinnon työntekijää. Toimitilojen toivotaan sijaitsevan mahdollisimman keskellä maakuntaa ja laajaa tiimityön mahdollisuutta toivotaan.
Maaseuturyhmän työvaliokuntaan olisi jatkossa osallistumassa tarvittaessa Elina Suominen Salosta.
Esitys liitteenä.
4. Maaseutuasioiden yhteistyön kehittämisryhmän toimenpide-ehdotukset, ryhmän pj. Kirsti Lepistö

Nykyinen kehittämistyönryhmä on yhdistetty viime syksynä toimineesta kahdesta aikaisemmasta maaseuturyhmän alatyöryhmästä. Ryhmän tavoitteena on, tulee maakuntamalli tai ei, lisätä ammattitaitoa
ja laaja-alaisempaa näkemystä eri työtehtävien tutustumisen kautta.
Toimintatapoina olisivat tietojen vaihtoon liittyvät säännöllisesti pidettävät palaverit sekä ristiinkoulutukset hallinnossa toimivien välillä. Työnkierron/ työhön tutustumisen kautta perehdyttäisiin varsinaisiin
työtehtäviin paikanpäällä. Elyjen ja maaseutuhallinnon yta-alueiden välinen työhön tutustuminen alkaa
jo kuluvana keväänä.
Esitys liitteenä.
5. Keskustelua maaseutuasioista osana maakuntavirastoa; organisoituminen, toimipaikkarakenne ym.
Petri Puustinen piti tärkeänä, että uudistusta tehtäessä huomioidaan henkilöstön riittävyys ja toimipisteiden optimaalinen sijainti.
Aino Launto-Tiuttu MTK:sta puheenvuorossaan muistutti riittävien palvelujen saannista samasta toimipisteestä. Niissä olisi hyvä olla myös videoneuvottelu ja kokoustiloja.
Risto Skyttä kertoi lähiaikoina laadittavasta järjestämisen käsikirjasta, jossa uudistamisen malli tullaan avaamaan kirjallisessa muodossa pohjaksi asian jatkokäsittelylle.

6. Seuraava kokous:
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 24.5.2018 klo 9. Kokouspaikka selviää myöhemmin.
7. Muut asiat
Ei muita asioita.
8. Kokouksen päättäminen
Risto Skyttä päätti kokouksen klo 11.30.

Lisätiedot kokouksesta/muistiosta
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