JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS
Aika:
Paikka:

ti 18.4.2017, 13.30–15.40
Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, Kokoushuone Lindblom

Jakelu:

(x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.)
(-) Häkämies Kari, maakuntajohtaja
(x) Aaltonen Seija, kuntayhtymäjohtaja
(x) Alkio Jukka, kaupunginjohtaja
(x) Allén Seppo, kunnanjohtaja
(x) Helin Anu, kunnanjohtaja
(x) Henrichson Kjell, johtaja
(x) Hiitiö Harri, kunnanjohtaja
(-) Joki Mika, kunnanjohtaja
(x) Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja
(-) Katara Veijo, kunnanjohtaja
(x) Korhonen Ari, kaupunginjohtaja
(x) Koskinen Ari, kunnanjohtaja
(x) Kylämäkilä Juhani, kunnanjohtaja
(x) Pakkala Pirkko, johtaja, Mikael Luukasen sijasta
(x) Maisila Carita, kunnanjohtaja
(-) Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
(x) Mutanen Jouni, kaupunginjohtaja
(x) Muukkonen Matti, kunnanjohtaja
(x) Nygrén Patrik, kaupunginjohtaja
(x) Oikarinen Arto, kunnanjohtaja
(x) Pahta Anneli, kunnanjohtaja
(x) Paju Pekka, kunnanjohtaja
(x)Poikela Esko, kunnanjohtaja
(-) Puolitaival Kimmo, ylijohtaja
(x) Niemelä Jari, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Antti Rantakokon sijasta
(x) Rantala Jari, kaupunginjohtaja
(x) Rantala Vesa, kunnanjohtaja
(-) Sainio Jari, pelastusjohtaja
(x) Setälä Leena, sairaanhoitopiirin johtaja
(x) Suikkanen Sami, kaupunginjohtaja
(-) Ulfstedt Sofia, kuntayhtymäjohtaja
(x) Vainio Atso, kaupunginjohtaja
(x) Virolainen Petri, vs. johtajaylilääkäri
(x) Virta Harri, kaupunginjohtaja
(x) Österberg Seija, kunnanjohtaja
(x) Leppänen Laura, muutosjohtaja
(x) Parpo Antti, muutosjohtaja
(-) Ahola Pasi, erityisasiantuntija
(x) Oksanen Pasi, suunnittelukoordinaattori (sihteeri)

Turku
V-S liitto
V-S erityishuoltopiiri
Laitila
Sauvo (asiat 1-4)
Pöytyä
TE-toimisto
Rusko (asiat 1-4)
Aura
Paimio
Kustavi
Raisio
Vehmaa
Nousiainen
Lounais-Suomen AVI
Marttila (asiat 1-5)
Koski TL
Naantali
Pyhäranta
Parainen
Masku
Kemiönsaari
Oripää
Lieto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Salo
Loimaa
Taivassalo (asiat 1-4)
V-S pelastuslaitos
V-S sairaanhoitopiiri
Somero
Kårkulla samkommun
Uusikaupunki
V-S sairaanhoitopiiri
Kaarina (asiat 3-6)
Mynämäki
V-S liitto (esittelijä)
Turku (esittelijä)
Turku
Turku

ESITYSLISTA

1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja ja sote-johtajakokouksen pöytäkirja
Esittely:
Edellisen kokouksen pöytäkirja (ks. liite 1) ja sote-johtajakokouksen pöytäkirja (ks.
liite 2)
Sote-muutosjohtajan esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja ja merkitään sote-johtajakokouksen pöytäkirja tiedoksi.

Liitteet: 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Sote-johtajakokouksen pöytäkirja 11.4.2017
Linjaus:
Merkittiin edellisen kokouksen pöytäkirja sekä sote-johtajakokouksen 11.4.2017 pöytäkirja tiedoksi.
Todettiin, että sote-johtajakokouksessa 11.4.2017 oli esitelty Medbit Oy:n tarjousta
sähköisten asiakaspalvelujen kehittämisestä. Merkittiin tiedoksi, että em. tarjous tulee kuntien käsiteltäväksi muutosjohtaja Antti Parpon saatteella. Päätökset tarjouksen
hyväksymisestä ja tarjouksen mukaisesta asiakaspalvelujen kehittämisestä tehdään
kuntakohtaisesti.
Harri Virta saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 13.40.

3.

Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmistelutilanne
Esittely:
Sote-muutosjohtaja käy lyhyesti läpi sote-uudistuksen valmistelutilanteen.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Merkittiin sote-muutosjohtajan antama valmistelun tilannekatsaus tiedoksi
Merkittiin tiedoksi, että uudistuksen valmisteluun liittyen on kuntiin ja kuntayhtymiin
lähdössä kartoituskysely toimijoiden nykyisistä sopimuksista.
Päätettiin, että seuraavassa johtavien viranhaltijoiden kokouksessa esitellään selvitys
eri yhtiöittämismallien veroseuraamuksista.

4.

Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen valmistelutilanne
Esittely:
Maku-muutosjohtaja käy lyhyesti läpi maakuntauudistuksen valmistelutilanteen.
Maku-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Merkittiin maku-muutosjohtajan antama valmistelun tilannekatsaus tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi, että ICT-esivalmisteluun voidaan kevään 2017 aikana hakea valtiovarainministeriöltä tukea 100 000 – 200 000 euroa. Päätettiin, että tähän liittyen valmistellaan sote- ja maakuntauudistuksen osuudet kattava yhteinen työsuunnitelma,
jota ICT ja sähköiset palvelut –työryhmän puheenjohtaja, Turun kaupungin strategiaja kehittämisjohtaja Jussi Vira esittelee seuraavassa johtavien viranhaltijoiden kokouksessa.
Päätettiin, että seuraavassa johtavien viranhaltijoiden kokouksessa käsitellään erilaisia
sote- ja tukipalvelujen yhtiöittämisen vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia tulevan maakunnan sekä jäljelle jäävien kuntien toimintaedellytyksiin. Käsittelyssä huomioidaan

valtakunnallisten palvelukeskusten rooli. Taustamateriaalia eri vaihtoehdoista toimitetaan johtavien viranhaltijoiden kokouksen jäsenille ennen kokousta. Yhtiöittämiseen
liittyviä näkökulmia sekä huomioita valmistelun tueksi voi toimittaa suoraan muutosjohtaja Antti Parpolle.
Pirkko Pakkala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.35.
Vesa Rantala ja Harri Hiitiö poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.40.
Seppo Allén poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.50.

5.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen perustaminen ja lähetekeskustelu sen alaisuudessa
tapahtuvan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta
Esittely:
Maakunnan liiton koolle kutsumassa maakunnan väliaikaista valmistelutoimielintä
koskevassa neuvottelussa 29.3.2017 sovittiin väliaikaisen valmistelutoimielimen paikkajaosta seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Turku 2 ja muu Turun seutu 2
Salon seutu 1, Vakka-Suomi 1, Loimaan seutu 1 ja Turunmaa 1
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 1
Varsinais-Suomen ELY-keskus 1
Varsinais-Suomen TE-toimisto 1
Varsinais-Suomen pelastuslaitos 1
Varsinais-Suomen liitto 1

Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt jakelussa mainittuja tahoja tekemään esityksensä
edustajasta/edustajista sekä varaedustajista päätöksen mukaisesti maakunnan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 24.04.2017 mennessä.
Väliaikaisen toimielimen aloittaessa toimintansa, sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Varsinais-Suomessa edellyttää aikaisempaa vahvempaa sitoutumista kaikilta
valmistelussa mukana olevilta organisaatioilta. Uudistuksen aikataulu on erittäin kireä
ja on epärealistista olettaa, että pääosa valmistelutyöstä toteutetaan oman varsinaisen virkatyön rinnalla. Temaattisten valmistelutyöryhmien rinnalle tarvitaan projektiorganisaatio, joka vastaa kokoaikaisesti uudistuksen toimeenpanosta. Projektiorganisaation jäsenten tulee olla osittain mukana myös temaattisissa valmistelutyö-ryhmissä ja varmistaa, että työryhmissä tapahtuva vuorovaikutukseen ja laajaan keskusteluun perustuva työskentely on linjassa projektiorganisaation ja väliaikaisen valmistelutoimielimen tekemien linjausten kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen Varsinais-Suomen muutosjohtajat ovat käynnistäneet
yhdessä väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuudessa tapahtuvan valmistelun organisoinnin suunnittelun. Kokouksessa käydään lähetekeskustelu valmistelutyöstä.

Maku-muutosjohtajan esitys:
Käydään maku-muutosjohtajan esittelyn jälkeen lähetekeskustelu väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuudessa tapahtuvan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta.
Linjaus:
Maku-muutosjohtajan esitys on muistion liitteenä 1. Merkittiin esitys tiedoksi.
Asiasta käydyssä keskustelussa todettiin, että kaavailtuun projektiorganisaation tultaneen tarvitsemaan luonnoksessa esitettyä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon
substanssiosaamista.
Päätettiin, että muutosjohtajat koostavat esivalmistelussa tehdystä työstä väliraportin
sekä laativat jatkovalmistelun tehtäväkokonaisuuksista työsuunnitelman, joka kattaa
toiminnot siihen asti kun valmisteluvastuu siirtyy väliaikaiselta toimielimeltä maakuntavaltuustolle. Tämän työsuunnitelman pohjalta päivitetään sote- ja maakuntauudistuksen työryhmärakenne vastaamaan tarpeita sekä valmistellaan esitys tarvittavasta
projektiorganisaatiosta. Projektiorganisaation perustaminen edellyttää myös päätöksiä toiminnan rahoituksesta. Lähtökohtana pidetään sitä, että valmistelu tulee voida
tehdä valtion rahoituksella. Erikseen todettiin, että väliaikainen toimielin voi palkata
henkilöstöä vain määräaikaiseen, korkeintaan 31.12.2018 asti jatkuvaan työ- tai virkasuhteeseen.
Carita Maisila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.59.

6. Lähetekeskustelu sote-palvelujen valinnanvapauden toimeenpanosta
Esittely:
Hallituksen vastaus eduskunnan välikysymykseen koskien hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta sisälsi muutoksia valinnanvapauden voimaantulon aikatauluun. Hallituksen vastauksessa todetaan seuraavaa: Valinnanvapauslaki astuu voimaan 1.1.2019. Maakunnilla on erilaiset valmiudet toimeenpanna valinnanvapaus.
Osa maakunnista aloittaa puoli vuotta etuajassa, osa aloittaa puoli vuotta jäljessä. Hitaimmat saavat painavista syistä lisäajan. Yksityiskohdat vahvistetaan, kun hallitus antaa esityksensä eduskunnalle.

Käydään lähetekeskustelu valinnanvapauden voimaanpanon aikataulusta VarsinaisSuomessa.

Sote-muutosjohtajan esitys:
Käydään lähetekeskustelu asiasta ja saatetaan lähetekeskustelun tulos tiedoksi poliittiselle ohjausryhmälle.
Linjaus:
Johtavien viranhaltijoiden kokous katsoi, että lakiesitysten keskeneräisyyden vuoksi
toimeenpanon aikatauluun ei tässä vaiheessa voida ottaa kantaa.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.

Pöytäkirjan laati

Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

