JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS
Aika:
Paikka:

ke 19.10.2016, 14.10-15.45
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Jakelu:

(x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.)
(x) Oksanen Pasi, suunnittelukoordinaattori (siht.)
(x) Häkämies Kari, maakuntajohtaja
(x) Aaltonen Seija, kuntayhtymäjohtaja
(x) Alkio Jukka, kaupunginjohtaja
(x) Allén Seppo, kunnanjohtaja
(-) Henrichson Kjell, johtaja
(-) Jokela Kari, kunnanjohtaja
(x) Joki Mika, kunnanjohtaja (asiat 1-6)
(x) Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja
(x) Katara Veijo, kunnanjohtaja (asiat 1-6)
(x) Kesäniemi Jari, kunnanjohtaja
(x) Korhonen Ari, kaupunginjohtaja
(x) Koskinen Ari, kunnanjohtaja
(x) Kylämäkilä Juhani, kunnanjohtaja
(x) Luukanen Mikael, ylijohtaja
(x) Löfstedt Maija, kunnanjohtaja
(x) Maisila Carita, kunnanjohtaja
(-) Muukkonen Matti, kunnanjohtaja
(x) Mutanen Jouni, kaupunginjohtaja
(-) Nygrén Patrik, kaupunginjohtaja
(x) Oikarinen Arto, kunnanjohtaja
(x) Pahta Anneli, kunnanjohtaja
(x) Paju Pekka, kunnanjohtaja
(-) Poikela Esko, kunnanjohtaja
(x) Puolitaival Kimmo, ylijohtaja (asiat 3-8)
(x) Rantakokko Antti, kaupunginjohtaja
(x) Rantala Jari, kaupunginjohtaja
(x) Mattila Jussi, peruspalvelujohtava
kj. Vesa Rantalan sijasta
(x) Saarni Samuli, johtajaylilääkäri
(x) Sainio Jari, pelastusjohtaja
(x) Setälä Leena, sairaanhoitopiirin johtaja
(x) Suikkanen Sami, kaupunginjohtaja
(x) Ulfstedt Sofia, kuntayhtymäjohtaja
(x) Vainio Atso, kaupunginjohtaja
(x) Virta Harri, kaupunginjohtaja
(x) Österberg Seija, kunnanjohtaja

Turku
Turku
V-S liitto
V-S erityishuoltopiiri
Laitila
Sauvo
TE-toimisto
Pöytyä
Aura
Paimio
Kustavi
Koski TL
Raisio
Vehmaa
Nousiainen
Lounais-Suomen AVI
Masku
Marttila
Pyhäranta
Naantali
Parainen
Rusko
Kemiönsaari
Oripää
Lieto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Salo
Loimaa

(x) Leppänen Laura, muutosjohtaja
(x) Parpo Antti, muutosjohtaja
(x) Ahola Pasi, erityisasiantuntija

V-S liitto (esittelijä)
Turku (esittelijä)
Turku

Taivassalo
V-S sairaanhoitopiiri
V-S pelastuslaitos
V-S sairaanhoitopiiri
Somero
Kårkulla samkommun
Uusikaupunki
Kaarina
Mynämäki

ESITYSLISTA

1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
Päätettiin muuttaa työjärjestystä niin, että esityslistan kohta 7. ”Maakuntauudistuksen
projektisuunnitelma ja henkilöiden nimeäminen maakuntauudistuksen valmisteluun”
yhdistetään käsiteltäväksi asiakohdan 4. yhteydessä.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esittely:
ks. liite 1
Sote-muutosjohtajan esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Linjaus:
Hyväksyttiin.

3.

Sote-uudistuksen tilannekatsaus
Esittely:
Sote-muutosjohtaja esittelee lyhyesti uudistuksen valmistelutilanteen
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Muutosjohtaja Antti Parpo kävi läpi sote-uudistuksen valmistelutilannetta todeten, että
virkamiesvalmistelussa tehdyt alustavat luonnokset uudistuksen valinnanvapausmallista on julkaistu. Lakiluonnos valinnanvapaudesta on tulossa lausuntokierrokselle marraskuussa 2016.
Lisäksi Parpo kertoi, että hänet on kutsuttu mukaan STM:n valtakunnalliseen palvelujen järjestämisen valmisteluryhmään.

Laajempaan yhteistyöalueen valmisteluun liittyen on 18.10.2016 järjestetty tapaaminen Satakunnan valmisteluorganisaation edustajien kanssa. Muutosjohtaja Parpon lisäksi neuvotteluun osallistui alueeltamme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja
Leena Setälä. Tapaamisessa oli todettu, että koko yhteistyöaluetta koskevien toimintojen lisäksi on myös erityisesti palvelujen järjestämiseen liittyvässä valmistelussa järkevää tehdä yhteistyötä ylimaakunnallisesti.
Teemasta käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että valtion merkittävää resursointia valmistelun tueksi ei näillä näkymin ole odotettavissa. Lisäksi todettiin, että uudistuksen perustuslainmukaisuudesta ei ole varmuutta etukäteen, vaan se selviää kun
perustuslakivaliokunta antaa lausunnon lakiesityksestä.
Kimmo Puolitaival saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 14.20.

4.

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus, maakuntauudistuksen projektisuunnitelma ja
henkilöiden nimeäminen maakuntauudistuksen valmisteluun
Esittely:
Muutosjohtaja esittelee uudistuksen valmistelutilanteen.
Muutosjohtaja esittelee maakuntauudistuksen projektisuunnitelman sekä etenemisen
henkilöiden nimeämisessä maakuntauudistuksen valmisteluun.

Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.
Lisäksi johtavien viranhaltijoiden kokous:
1. hyväksyy maakuntauudistuksen projektisuunnitelman.
2. lähettää maakuntauudistuksen projektisuunnitelman poliittiselle ohjausryhmälle
hyväksyttäväksi.
3. nimeää keskuudestaan kaksi kuntaedustajaa (varaedustajineen) maakuntauudistuksen virkamiesvalmisteluryhmään.
4. merkitsee tiedoksi etenemisen henkilöiden nimeämisessä maakuntauudistuksen
valmisteleviin alatyöryhmiin.
Linjaus:
Muutosjohtaja Laura Leppänen esitteli maakuntauudistuksen tilannekatsauksen sekä
maakuntauudistuksen projektisuunnitelman. Leppäsen esitys on muistion liitteenä 1.
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.
Hyväksyttiin maakuntauudistuksen projektisuunnitelma ja päätettiin lähettää se poliittiselle ohjausryhmälle hyväksyttäväksi.

Päätettiin, että maakuntauudistuksen virkamiesvalmisteluryhmään valitaan viisi kuntaedustajaa (varaedustajineen). Edustajat valitaan niin, että maakunnan kultakin seudulta (Loimaan seutu, Salon seutu, Turun seutu, Turunmaa, Vakka-Suomi) on ryhmässä kuntaedustaja (sekä varaedustaja).
Päätettiin, että maakuntauudistuksen valmistelevia alatyöryhmiä täydennetään 3-5
kuntaedustajalla (varaedustajineen).
Todettiin, että kuntiin lähetetään nimeämispyyntö poliittisen ohjausryhmän 24.10.2016
kokouksen jälkeen.
Merkittiin tiedoksi eteneminen henkilöiden nimeämisessä maakuntauudistuksen valmisteleviin työryhmiin.

5.

Lausunnot sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista
Esittely:
Sote- ja maakuntauudistusta koskevat lakiluonnokset julkaistiin lausuttavaksi
31.8.2016. Keskustellaan mahdollisista yhteisistä painotuksista, jotka olisi syytä huomioida Varsinais-Suomen kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden lausunnoissa.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Linjausesitys tehdään kokouksessa keskustelujen jälkeen.
Linjaus:
Todettiin, että edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti on muutosjohtaja Antti
Parpo toimittanut kuntien ja kuntayhtymien käyttöön yleisen tason pohjaesityksen sotelausunnoissa hyödynnettäväksi. Käytiin yleiskeskustelu lakiluonnoksiin annettavista
lausunnoista.

6.

Henkilöiden nimeäminen sote-valmisteluorganisaatioon

Esittely:
Sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenten nimeämisesitykset on toimitettu
sote-muutosjohtajalle 4.10.2016 mennessä.
Sote-muutosjohtaja on laatinut esityksen sote-valmisteluorganisaation jäsenistä eri
organisaatioiden esitysten pohjalta. sote-muutosjohtajan esitys sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenistä on esitetty liitteessä 2.

Sote-valmisteluorganisaatiota on pyydetty vahvistamaan KELA:n edustajalla. Lisäksi
Avustajakeskus toivoo saavansa edustajan järjestöjä edustavaan työryhmään. Avustajakeskuksen rooli henkilökohtaisten avustajien välityksessä on kunnille tärkeä.

Sote-muutosjohtajan esitys:
Johtavien viranhaltijoiden kokous vahvistaa sote-uudistuksen valmisteluorganisaation






alatyöryhmien,
ruotsinkeliseen jaoston,
yhteistoimintatyöryhmän,
varautumisen työryhmän ja
sote-viestintätyöryhmän

jäsenluettelon ja puheenjohtajat sekä päättää, että sote-valmisteluorganisaatiota täydennetään Kelan edustajalla/edustajilla sekä Avustajakeskuksen edustajalla.
Tämä asiakohdan linjaukset vahvistetaan ja päätetään poliittisessa ohjausryhmässä.

Liitteet: 2. Esitys sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenistä
3. Avustajakeskuksen kirje

Sote-muutosjohtajan muutettu päätösesitys:
Sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenet vahvistetaan pohjaesityksen mukaisesti, mutta päivitetyllä kokouksessa jaetulla liitteen 2 mukaisella jäsenluettelolla.
Tämän lisäksi yhteistoimintatyöryhmän puheenjohtajaksi esitetään päivitetystä liitteestä 2 poiketen henkilöstöjohtaja Sinikka Valtosta ja 1. varapuheenjohtajaksi henkilöstöjohtaja Katariina Similää.
Johtavien viranhaltijoiden kokous merkitsee tiedokseen ja huomioi tarpeellisilta osin
17.10.2016 pidetyn sote-johtajakokouksen kannanoton käsiteltävästä asiasta.

Linjaus:
Merkittiin sote-johtajakokouksen kannanotto tiedoksi.
Johtavien viranhaltijoiden kokous hyväksyi sote-uudistuksen valmisteluorganisaation
jäsenet kokouksessa jaetun liitteen 2. mukaisella jäsenluettelolla seuraavin täsmennyksin:
- Yhteistoimintatyöryhmän puheenjohtajaksi henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja 1.
varapuheenjohtajaksi henkilöstöjohtaja Katariina Similä
- Palvelutuotantotyöryhmään kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen (Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky) aiemmin esitetyn talousjohtaja Harri Lindqvistin (Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.) sijaan

-

Palvelujen järjestämisen työryhmään sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Miikkulainen
(Lieto) perusturvajohtaja Outi Korpelaisen (Pöytyä) sijaan
Palvelutuotantotyöryhmään sosiaalijohtaja Leena Pesu (Sauvo) kuntayhtymän
johtaja Hannu Heinosen (Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä) sijaan
Palvelutuotantotyöryhmään uutena jäsenenä kunnanjohtaja Seija Österberg (Mynämäki)
Järjestöjen intressiryhmään lisätään uudeksi jäseneksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Ville Viitanen

Mika Joki ja Veijo Katara poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 15.40.

7.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

