Sidosryhmätilaisuudet,
yhteenvetoa
Luova ja maakunnat 24.10.2018
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
7.11.2018
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Liisa Nyrölä

Yhteenvetäviä huomioita sidosryhmätilaisuuksista
24.10. (maakunnat) ja 7.11. (asiakkaat)
•
•

•
•
•

Maakuntatilaisuudelle oli selkeä tarve ja kysyntä. Alueiden ihmiset olivat
innolla mukana ja arvostivat mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa.
Jatkossa kannattanee miettiä Luovan, maakuntien ja kuntien yhteisiä
foorumeita, joissa asiantuntijat pääsevät sekä tutustumaan keskenään
että vaihtamaan näkemyksiä toiminnan kehittämisestä.
Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudessa learning cafe -työskentely oli
erittäin onnistunut ja tuotti hyvää aineistoa jatkovalmisteluun.
Ennakolliset menettelyt yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
koettiin tärkeäksi toimintatavaksi tulevaisuudessa.
Tietojärjestelmien toimivuus ja yhteensopivuus nähdään kriittisenä
menestystekijänä koko maakuntauudistuksen onnistumisen ja Luovan
ympäristötoimialan toiminnan kehittymisen näkökulmista.
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Sidosryhmätilaisuus 24.10.2018 poimintoja
Tilaisuuteen osallistui 104 henkeä (ilmoittautui 120) ja palautekyselyyn vastasi

Minkä arvosanan antaisit tilaisuuden sisällöstä?

8,3

Minkä arvosanan antaisit tilaisuuden käytännön
järjestelyistä?

8,8

Minkä arvosanan antaisit MDI:lle (tilaisuuden
vetäminen)?

8,8
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Kaikki vastaajat
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Ympäristötieto
”Ympäristötiedon kokonaisuuden kehittäminen tuntui olevan lähtökuopissa, vaikka
yhteinen tietovaranto ja yhteiset tietojärjestelmät sekä tiedolla johtaminen tunnistettiin
tärkeiksi tavoitteiksi. Konkretia jäi vielä uupumaan - todennäköisesti osallistujilla oli varsin
kirjava käsitys mm siitä, mikä on ympäristötietoa ja kenen vastuulla kokonaisuuden
kehitttäminen on. Vai onko kenenkään?
Summa summarum: Tiekartta ja suunnitelma tämän maalin tavoittamiseksi tarvitaan
nopeasti.”
”Tavoitteena pitäisi olla nykyistä selvästi parempi kuva ympäristöntilasta, luonnon
monimuotoisuuden kehittymisestä ja maankäytön vaikutuksista luontoon.”
” Määritelkää ympäristötieto - onko se taulukkodataa?”
”Miten taataan, että itsehallinnolliset maakunnat tuottavat ympäristötietoa
kattavasti, luotettavasti ja yhtenevästi koko maassa?” ”Mistä resurssit?” »
”Yleiskatteellinen raha - riittääkö siitä oikeasti rahaa ympäristötiedon tuottamiseen ja
jalostamiseen?”
”Mistä resurssit ympäristötietouden edistämiseen ja ympäristökasvatukseen? ”
”Myös Luovalla tulee olla rooli (ja siihen resurssit) tuottamansa ympäristötiedon
jalostamiseen, joka mahdollistaa toiminnan vaikuttavuuden lisäämisen.”
Ympäristön moninaiset terveysvaikutukset - onko maakunnilla käytössään tietoa tästä?
Ainakaan ELY-keskuksissa sitä ei taideta aktiivisesti kerätä. Sitä tarvittaisiin mm. ympäristö- ja
sote-asioiden synergiamahdollisuuksien hyödyntämiseen

Jatkosta
•

”Jäljellä olevan ajan (2v) täysimäärinen hyödyntäminen kannattaa
varmistaa ja on sovittava kaikki se yhteinen tekeminen (priorisoitu) jolla
aloitetaan, koska on mahdotonta toteuttaa kaikki nyt esille nousseet
ideat jäljellä olevalla aikataululla.”

•

”Hyvät ideat ja tahtotilat mm. Luovan kehittäjäroolista pitäisi nyt saada
äkkiä päätöksentekijöidenkin tietoon, jotta sitten lainsäädäntö ei ahda
organisaatioita liian umpinaisiin lokeroihin, jotka haittaavat töiden
tekemistä tuloksekkaasti.”

•

”Toivon, että niin ympäristötieto kuin -tietoisuuskin saa muutoksessa
ansaitsemansa painoarvon ja asiaa käydään läpi järjestelmällisesti ja
"avoimin mielin", yhteistyötä kehittäen.”

•

”Tällaisessa muutoksessa voidaan synnyttää uusia tehtäviä ja lopettaa
joitain olemassaolevia. Onko lopetettavia tehtäviä mietitty? ”
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Muita keinoja ja näkemyksiä Luova-maakunnat
yhteistyön parantamiseen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säännölliset yhteiset palaverit
Yhteiset toimitilat
Vastuuhenkilöt ilmasto- ja kiertotalousasioihin Luovassa ja maakunnissa
Luovan asiantuntijan esteellisyyttä ei pidä liioitella.
Vaihdetaan ohjaus hyvään roolitukseen.
Vaarana virallisluonteinen yhteistyö, jotta laissa määritelty yhteistyö
tulee hoidettua (lausuntopyynnöt yms.)
Tapauskertomusten jakaminen; koko prosessi vaiheineen ja sen aikana
käytetty tieto
Luovalle vahva viestintäyksikko asioiden edistämiseen ammattimaisen
viestinnän keinoin
Lakisääteiset yhteistyöryhmät
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Ryhmätöiden substanssikohtaiset yhteenvedot työtilassa

Luonnonsuojelu

Vetäjä a
Vetäjä b
Kirjuri a

Vesitalous ja Vesien- ja
Kaavoitus ja Ilmastonmuutos
valvonta
merenhoito alueidenkäyttö ja kiertotalous

Mari Rajala

Tommi Muilu

Eero Melantie

Janne
Kärkkäinen

Aulis Rantala Timo Jokelainen

Riitta Ikäheimo

Antti
Mäntykoski Leena Ruokanen

Maria Hughes

Kirjuri b Emmi Lehkonen

Olli Madekivi

Janita Peltonen Taina Ihaksi

Leena Gunnar

Valeria Kerkkä

Liisa Nyrölä
Soili Ingelin
Liisa Karhu
Merja HalisevaSoila

Osallistujien lupauksia ”Miten minä aion edistää maakuntien
ja Luovan yhteistyötä?”
”Jatkan valmistelua siihen saakka kunnes joku käskee lopettamaan.”
”Viestitän omalta osaltani, että työskentelyssä tavoitteena on meidän yhteisen
ympäristön ja luonnon paras ja muistan sen myös itse, vaikka valmisteluvaihe
tuntuukin aika raskaalta.”
”Lupaan tehdä iloisin mielin yhteistyötä
yhteistyökumppaneilta.”

ja imaista osaamista

”Kehitän innovoiden ja parhaita käytäntöjä sopivasti imitoiden.”
”Tutustun asioihin enkä vain hallintolaatikoihin.”
”Vaikutan oman maakunnan perustamistyössä siihen, että ympäristötieto otetaan
suurena lisäarvona vastaan ja yhteistyöhalu kasvaa kasvamistaan.”
”En harrasta muutosvastarintaa!”
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Asiakas- ja sidosryhmätilaisuus 7.11.2018
poimintoja
Tilaisuuteen osallistui 83 henkeä (ilmoittautui 90) ja palautekyselyyn vastasi 22 kpl

8,5

Mi nkä arv osanan ant ai si t t i l ai suuden si säl l öst ä?

Mi nkä arv osanan ant ai si t t i l ai suuden käyt ännön j ärj est el yi st ä?

9,1

Mi nkä ar v osanan ant ai si t MDI : l l e (t i l ai suuden v et äm i nen)?
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Kaikki vastaajat
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Terveiset ja kehittämisehdotukset Luovan ympäristötoimialan
jatkovalmisteluun
•

Valmistelutyössä tulisi unohtaa entisten organisaatioiden rajat ja keskittyä yhden, uuden
viraston luomiseen.
•
•

•

Yhdessä tekeminen (työpajat) todettiin hyväksi ja toivottaisiin, että tällä linjalla
jatketaan valmistelun loppuun saakka. Toiveena esiintyi myös, että uudistuksen
jälkeenkin Luovaa kehitettäisiin yhteistyössä.
•

•

•
•

Tsemppiä. Olkaa innovatiivisia, koittakaa ravistella vanhoja taakkoja harteilta uutta luonnostellessa.
Kuten EK:n edustaja totesi, älkää jumiutuko vanhaan vaan miettikää organisaatio kokonaan uudella tavalla.

”Vastaavia tilaisuuksia olisi todella hyvä järjestää lisää. Keskustelu workshopissa oli todella hyvää, mutta 10
min. /per yksi aihe on liian vähän, jossa asioita voisi oikeasti kehitellä eteenpäin. Nyt raapaistiin vain
pintaa.”

Jatkovalmistelussa tulisi järjestää alueellisia keskustelutilaisuuksia, joissa päästäisiin
viranomaisten/omaa asiaa käsittelevien viranomaisten kanssa keskustelemaan saman
pöydän ääreen. Mieluiten pienissä ryhmissä.
Ennakkoneuvottelumahdollisuus todettiin hyväksi käytännöksi. Eräs vastaaja esitti
kysymyksen, minkä mittaluokan hankkeet saavat jatkossa hyödyntää tätä käytäntöä?
Eräs vastaaja kommentoi tiedon keräämistä ja tietojärjestelmiä. Hän piti tärkeänä, ettei
puuttuvaa aluedataa lähdetä jatkossa teettämään toiminnanharjoittajan kustannuksella.
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Paneelikeskustelu: Yhteistyö
•

Kokemuksia onnistuneesta viranomaisyhteistyöstä
•
•
•

•

Hyvä viranomaisyhteistyön edellytyksiä Luovan sisällä
•
•

•

Tekemisen tulisi Luovan sisällä olla yhteismitallista, asioihin yhdenmukainen tulkinta eri puolilla
maata
Alueiden välinen yhteistyö ja paikallistuntemuksen hyödyntäminen olennaista

Luovan ja Tukesin yhteistyötä edistäviä toimintatapoja
•
•
•

•

Ennakkoneuvottelut (hyödyllisiä ja opettavaisia, auttaneet eteenpäin, toimineet yhtenä
luukkuna)
Hyvin suunnitellut asiat pysyvät aikataulussa
Hyviä kokemuksia Tukesin ja ympäristölupavalvojan yhteisistä tarkastuskäynneistä -> vaikka
toimivalta ei yllä toisen alueelle, silti voidaan jakaa tietoa kentältä toiselle osapuolelle

Tällä hetkellä Tukesilta puuttuu vastaava yhteistyökumppani, paljon potentiaalia tulevaisuuteen
Vastinparit Tukesin ja Luovan välillä
Saumaton tiedonkulku

Muita terveisiä
•
•
•

Sähköinen alusta olisi tervetullut, asioiden ja prosessin digitalisointi helpottaisi asiointia
Ennakkomenettelystä saadut kokemukset hyviä, samoin ajatus kansallisen asiantuntijapoolin
kokoamisesta
Käytössä oleva ennakkokyselylomake on toimiva

Paneelikeskustelu: Yhtenäiset toimintatavat
•

Keinoja varmistaa valtakunnallinen yhtenäisyys
•
•
•
•

•

Valtakunnallisten toimintatapojen hyötyjä
•
•
•

•

Ensinnäkin koko prosessia pitäisi jäntevöittää ja sen ajallista kestoa tiivistää
Prosessin keskittäminen valtakunnallisesti olisi tarpeen ja auttaisi toimintojen
yhtenäistämisessä
Lupapäätökset tulisi tehdä tiiviissä yhteistyössä luvittajien ja valvojien välillä
Luovan valtakunnallinen yhtenäisyys turvaa toiminnan riippumattomuuden, ei
aluepolitikointia
Prosessin sujuva läpivienti, ennakoitavuus ja nopeus
Sisällön tasalaatuisuus on tärkeämpää kuin prosessin kesto
Yhtenäiset tulkinnat, osaamisen kehittäminen

Paikallistuntemus ja alueellisten olosuhteiden tuntemus
•
•

Paikalliset katselmukset mukaan jo prosessin alkuvaiheessa, ei vasta hallintooikeuden käsittelyssä
Paikallistuntemus varmistetaan parhaiten riittävällä resursoinnilla

Elinkeinoelämän kommenttipuheenvuoro: Satu Räsänen, EK
•
•

Kokonaisuus voidaan hahmottaa palveluntarjoaja–palvelu–asiakasketjuna
Luova palveluntarjoajana
•
•
•

•

Palvelu
•

•

•

Tärkeää olisi nähdä uusi Luova yhtenä kokonaisuutena -> Sova ja YVA pitäisi nähdä
samassa kokonaisuudessa, ei erillään
Nykyiset verkostot menevät väistämättä uusiksi, kun Luova syntyy – tarvitaan
uudenlaisia verkostoja ja suhteita organisaatioiden välille
Valtakunnallisen viraston resurssit on turvattava
Ei pidä ajatella nykyisen palvelun digitalisointia sellaisenaan, vaan miten digitalisaation
avulla koko palveluprosessi voidaan muotoilla uudelleen -> visioksi ”yhden luukun
digitaalinen palvelu”
Sähköisen palvelun kehittämisen resurssit varmistettava VM / VNK

Asiakas
•
•

Asiakkaiden kirjo on iso: luvanhakijasta haitankärsijään ja kansalaisiin
Asiakkaiden segmentointi on tärkeä; samalla mietittävä voidaanko jotain tyypillisimpiä
kysymyksiä ja niihin annettavia vastauksia koota / automatisoida

