VIRKAMIESVALMISTELUTYÖRYHMÄ
aika

Keskiviikkona 10.5.2017 klo 8.33–10.32

paikka

Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi

läsnä

Kari Häkämies (pj)
Kimmo Puolitaival (1 vpj)
Jari Sainio (2 vpj)
Risto Skyttä
Matti Vehviläinen
Kjell Henrichson
Mikael Luukanen
Tarja Nuotio
Janne Virtanen
Laura Leppänen
Nina-Mari Turpela
Petra Määttänen
Atso Vainio
Antti Rantakokko
Jari Rantala
Petri Pihlavisto (siht)

Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus (poistui klo 9.20)
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen TE-toimisto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto (saapui klo 9.25)
Uusikaupunki
Salo
Loimaa
Varsinais-Suomen liitto

1 Kokouksen avaus
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.33.
______

2 Maakuntauudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne
Ehdotus

Käydään läpi alatyöryhmittäin maakuntauudistuksen valmistelutilanne sekä yleiset asiat.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Henkilöstötyöryhmän osalta kuultiin, että valtion työntekijöiden listaukset omaan käyttöön
tapahtuvat jo toukokuun aikana. Listaus koskee siirtyviä työntekijöitä, ei tehtäviä. Keskitettyjen tehtävien tulevaisuutta käyty läpi, henkilöstön siirtosuunnat eivät vielä kaikilta osin selvillä. Henkilöstön muutoskeskustelut käydään vuoden loppuun mennessä.
TE-palvelukokonaisuuden osalta ajankohtaista on mm. TEM:ön sisältölakien tulo lausunnolle,
samoin se, että joitakin viranomaistehtäviä on tulossa takaisin markkinaehtoisesta toteutuksesta, kuten palkkatuki, palvelutarpeen arviointi, hankintamenettely ja muutosturva.
Hallintopalveluiden ja tukitoimintojen osalta kuultiin talous- ja henkilöstöhallinnon selvityksestä, johon vastauksia on saatu n. 50 taholta. Vastausten työstö on vielä kesken. Selvityksessä saadaan tarkennusta maakunnasta siirtyvästä sekä maakuntaan jäävästä tukipalveluhenkilöstöstä ja näiden rajapinnasta.

Pelastustoimen ja varautumisen ryhmässä edetään aikataulussa. Ensihoitoon eli kiireelliseen
sairaanhoitoon perustetaan oma alatyöryhmä. Laajempaa valmistelua ja pilotointia valmistellaan ensihoitotehtävien yhteistoiminta-alueen osalta.
Suunnittelu-, liikenne- ja ympäristötyöryhmän osalta kuultiin liikenneasioiden valmistelutilanteesta. Toukokuun aikana ryhmässä pidetään kolme valmistelukokousta ja työstetään väliraporttia. Valtakunnallisessa valmistelussa nyt liikennesuunnittelu- ja yksityistieasiat, alueellinen tienpitokysymys on edelleen avoin ja sitä ei kuvata vielä raporttiin. Liikenneasioissa 9
vastuumaakunnan malli säilyy, 4 yhteistoiminta-aluetta sen sijaan puretaan. Maantielaki tullee lausunnolle juhannukseen mennessä.
Perustettavan Valtion lupa- ja valvontaviraston nimeksi tulee LUOVA. Hallintovaliokunnan
kokouksessa käsitelty alkoholivalvonnan tulevaisuutta, kantana on, ettei valvontaa kannata
viedä virastolta pois. Evästyksenä kuultiin, että varautumisen terminologia ja varautumistoimikunnat olisi pidettävä yhtenäisinä, identtisinä. Valvira lakkaa, ja toiminnot siirtyvät osin
LUOVAAn ja osin THL:een. Keskustelussa ehdotettiin, että ympäristöterveydenhuolto voisi
ottaa alkoholihallinnon valvonnan vastuulleen.
______

3 Väliaikaishallinnon aloitus ja valmistelutoimet
Ehdotus

Käydään läpi ajankohtainen tilanne väliaikaishallinnon aloituksen valmistelusta.
-

väliaikaishallinnon rahoitus 2017 ja 2018 (Leppänen)
väliaikaishallinnon projektiorganisaatio, työryhmät ja päätöksentekoelin (Leppänen)
väliaikaishallinnon työjärjestys (Turpela)
projektiorganisaation työtilat (Turpela)
väliaikaishallinnon asiakirjahallinta (Turpela)

Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
Päätös

Leppänen kertoi, että väliaikaishallinto aloittaa todennäköisesti vasta 1.10.2017, mikä johtaa
henkilötietojen keräämisen ja maakuntavaalien järjestämisen osalta aikataulun kiristymiseen.
Syksylle 2017 valmistelun rahoitusta on käytössä 830 000 euroa. Rahoitus on sidottu väliaikaisen toimielimen aloitukseen. Lisätalousarviossa on esitys lisärahoituksesta maakuntien
valmisteluun.
ICT-esivalmisteluun on haettu 200 000 euron avustusta VM:ltä.
Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan maakuntajohtajien ja muutosjohtajien tapaamisessa 9.5.2017 keskusteltiin mm. valinnanvapauspilotointien rahoituksesta (100 Me), josta
esitettiin siirrettäväksi 40 Me perusvalmisteluun.
Vuoden 2018 rahoituksesta (58 Me) maakuntien sote- ja maku-valmisteluun kohdentuisi
noin 45 Me.

Väliaikaishallinnon projektiorganisaation nimikkeitä ja epävirallisesti ehdotettuja nimiä on
listattu. Keskustelussa ehdotettiin, että tehtävät/nimikkeet pitäisi kuvata tarkemmin; ajankohta, tehtävä sisältö, tehtävän kesto, määräaikaisuus yms. Rantakokko totesi, että Salossa
on paljon muutosjohtamiskokemusta, jota voisi prosessissa hyödyntää. Lisäksi keskusteltiin
väliaikaisen toimielimen ja projektiorganisaation rekrytoinneista.
Turpela esitteli valmistelutilannetta väliaikaisen toimielimen työjärjestyksen, työtilojen ja
asiakirjahallinnon osalta. Työjärjestyksestä on olemassa luonnos, jossa on käsitelty mm. toimivalta-, kokousmenettely- ja läsnäolo-oikeusasioita. 5. kerroksen työtiloja (Ratapihankatu
36) esitetään otettavaksi käyttöön, koska tiloja ei tarvitse juurikaan kunnostaa. Kustannustarjous saadaan nopeasti. Vuokrasopimus voidaan tehdä vuodeksi kerrallaan. Asiakirjahallinnon
osalta etsitään järjestelmäratkaisua, johon asiakirjat olisivat siirrettävissä ennen lopullista
siirtoa maakunnan asiakirjahallintoon. Muiden maakuntien käytäntöjä seurataan.
16.5.2017 järjestetään johtavien viranhaltijoiden kokouksen yhteydessä väliaikaisen valmistelutoimielimen II neuvottelu, jossa väliaikaisen toimielimen jäsenet vahvistetaan. Maakuntahallitus toteaa neuvottelun lopputuloksen.
______
4 Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus -ryhmän sekä maaseutuasiat-ryhmän väliraportit
Ehdotus:

Käydään läpi em. ryhmien väliraportit (Nuotio ja Skyttä esittelevät).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä

Päätös:

Väliraportit merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 1. Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus -ryhmän väliraportti.
Liite 2. Maaseutuasiat -ryhmän väliraportti.
______

5 ELYn keskitetyt tehtävät
Ehdotus:

Päivitetään tilanne keskitettyjen palveluiden ratkaisumallin osalta (Puolitaival esittelee).

Päätös:

Puolitaival esitteli keskitettyjen palveluiden ratkaisuehdotuksia. Maakuntien päätösvaltaan
olisivat jäämässä/siirtymässä mm. rakennerahastoasioiden myöntö- ja maksatusasiat, työ- ja
elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen (TE-aspa) tehtävät sekä ympäristöasiat. Valtakunnallista ohjausta olisi tulossa mm. maahanmuutto-, kotoutumis- ja Eures-palveluihin.
Kalatalousasioihin ehdotetaan kolmen alueen mallia, mistä käydään erilliset sopimusneuvottelut. Vesitalousasioiden ohjauksesta neuvotellaan vielä ympäristöhallinnon kanssa. Liikenneasioista ei ole vielä lopputulosta, koska lakien voimaantuloa odotetaan.
______

6 Muut ajankohtaiset asiat
Ehdotus:

Käsitellään muut ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Kokouksessa päätettiin, että virkamiesvalmisteluryhmä alkaa miettiä yhdessä maakunnan
konsernirakennetta, ja että pohdinnalle etsitään sopiva ajankohta. 6.6.2017 Helsingissä pidetään maakuntakonsernin johtaminen -seminaari (Turpela osallistuu), jonka tuloksia voidaan
hyödyntää pohdinnassa. Samoin Kuntaliiton koulutuksia ja ohjeistuksia voidaan hyödyntää.
Kokouksessa keskusteltiin konsernirakenteesta eri näkökulmista. Korostettiin, että konsernineuvottelu olisi järkevää käydä esim. Pirkanmaan kanssa yhdenmukaisen mallin aikaan saamiseksi.
______

7 Seuraavan kokouksen ajankohta
Ehdotus

Seuraava virkamiesvalmisteluryhmän kokous pidetään 14.6.2017 klo 7.30 – 10.30.

Päätös

Kokouksen ajankohtaa on aikaistettu konsernirakenteen käsittelyn vuoksi.
______

8 Kokouksen päättäminen
Ehdotus:

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.32.
______

Muistion kirjasi Petri Pihlavisto, petri.pihlavisto@varsinais-suomi.fi

