VIRKAMIESVALMISTELUTYÖRYHMÄ
aika

Keskiviikkona 14.6.2017 klo 7.35–10.32

paikka

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

läsnä

Kari Häkämies (pj)
Kimmo Puolitaival (1 vpj)
Jari Sainio (2 vpj)
Timo Metsä-Tokila
Risto Skyttä
Matti Vehviläinen
Kjell Henrichson
Mikael Luukanen
Jani Soini
Tarja Nuotio
Heikki Saarento
Janne Virtanen
Laura Leppänen
Nina-Mari Turpela
Petra Määttänen
Atso Vainio
Anneli Pahta
Jari Rantala
Petri Pihlavisto (siht)

Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen TE-toimisto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Uusikaupunki
Kemiönsaari
Loimaa
Varsinais-Suomen liitto

1 Kokouksen avaus
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja Häkämies avasi kokouksen klo 7.35 ja totesi läsnäolijat.
______

2 Maakuntauudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne
Ehdotus

Käydään läpi maakuntauudistuksen yleiset asiat sekä alatyöryhmittäin maakuntauudistuksen
valmistelutilanne.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Päätös

Laura Leppänen kertoi väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta, jonka lopputuloksen toteaa maakuntahallitus.
Alueellisessa valmistelussa projektiorganisaatio ja rekrytointikysymykset viedään johtavien
viranhaltijoiden kokoukseen 20.6. ja poliittiseen ohjausryhmään 26.6.2017. Työryhmärakenne viedään käsittelyyn vasta elokuussa.
Projektiorganisaation rekrytoinnit riippuvat lisätalousarvion (12 Me) käsittelystä. Lisätalousarviosta ei ole päätöksiä. Keskusteltiin vuoden 2018 talousarvion laadinnasta ja siihen tarvittavasta osaamisesta, mikä tulisi huomioida myös projektiorganisaation rekrytoinneissa.
TaHe-valmistelusta todettiin, että 30.9.2017 mennessä maakuntien pitää päättää etenemismallista. Käytiin keskustelu valtakunnallisen TaHe-yhtiön palveluiden sisällöstä ja niiden rajapinnoista maakunnissa tuotettavien palveluiden kanssa sekä järjestelmätason ja pidemmän
aikavälin ohjaustarpeesta.

Liitteet

Liite 1. Maakuntauudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne
______

3 Maakunnan konsernirakenne
Ehdotus

Pihlavisto ja Turpela esittelevät maakuntien konsernirakenteen hahmotelmat eri maakunnista ja maakuntakonsernin johtaminen -seminaarin 6.6.2017 annin.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Päätös

Turpela totesi, että maakuntakonsernin organisointia on sidottu lakisääteisesti; järjestämisen
ja tuottamisen erottaminen, tuotannon yhtiöittäminen, sote-palveluissa yksi liikelaitos ja tukipalvelujen valtakunnallisten yhtiöiden omistus- ja käyttöpakko. Käsiteltiin järjestäjän roolia
ja tehtäviä, ohjauksen merkitystä, henkilöstöhallintoa sekä suojattujen markkinoiden avaamista.
Pihlavisto esitteli eri maakuntien konsernirakennehahmotelmia osin Kuntaliiton kehittämisaloitteen perusteella osin maakunnista kerättyjen rakennehahmotelmien perusteella.
Käytiin läpi konsernirakenteiden yhteisiä ja erottavia tekijöitä sekä muutamien maakuntien
(Pirkanmaa, Pohjois-Savo ja Uusimaa) seikkaperäisempiä hahmotelmia ja analyysejä.

Liitteet

Liite 2. Maakuntakonsernin johtaminen -seminaari 6.6.2017.
Liite 3. Maakuntakonsernihahmotelmia muissa maakunnissa.
Katsaukset merkittiin tiedoksi.
______

4 Väliaikaishallinnon projektiorganisaation perustaminen ja henkilöstön rekrytoinnit
Ehdotus

Edellisessä virkamiesvalmisteluryhmän kokouksessa käsiteltiin väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuudessa tapahtuvan valmistelun organisoitumista. Organisoituminen tulee esitysten mukaan perustumaan yhdistettyyn sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatioon ja projektiorganisaatioon.
Projektiorganisaatioon valittavan henkilöstön nimeämisistä on esitetty alustava pyyntö maakuntauudistuspuolen organisaatioille 17.5.2017 sekä kaikille uudistuksessa mukana oleville
julkisille organisaatioille 2.6.2017. Tarkoitus on alustavasti saada kartoitetuksi nimiä olemassa olevista organisaatioista, jotta projektiorganisaation rekrytoinnit voidaan toteuttaa rahoituksen selvittyä mahdollisimman nopeasti.
Sote- ja maakuntauudistuksen projektiorganisaation henkilöstön rekrytointi käynnistetään
virallisesti ja ehdollisena kesäkuussa, jos ja kun väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuudessa tapahtuvasta organisoitumisesta on saavutettu yhteinen näkemys. Rekrytointi toteutetaan ensisijaisesti sisäisenä hakuna ja harkitusti ulkoisena hakuna sellaisiin tehtäviin, joissa
tarvitaan uudenlaista osaamista. Sisäinen haku osoitetaan organisaatioille, jotka kartoittavat
omasta organisaatiostaan projektiorganisaatioon halukkaat henkilöt. Sisäinen haku osoitetaan henkilöstölle organisaatioidensa kautta, koska projektiorganisaatiossa työskentely edellyttää useimmissa tapauksissa työ- tai virkavapauden myöntämistä omista organisaatioista.
Päätöksen projektiorganisaation jäsenistä tekee muutosjohtajien esityksestä esivalmisteluvaiheessa maakuntajohtaja ja lakien voimaan tultua ja väliaikaisen toimielimen aloitettua
toimintansa väliaikainen valmistelutoimielin.

Projektiorganisaation perustaminen ja siten myös rekrytoinnit ovat ehdollisia. Projektiorganisaatiota ei voida perustaa ja henkilöstön palkkaamisia ei voida tehdä, mikäli sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ei saada tarvittavia resursseja.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös

Laura Leppänen kertoi, että epäviralliset pyynnöt on lähetetty valmistelussa mukana oleviin
organisaatioihin ja kuntiin. Viralliset pyynnöt lähetetään kun asia on käsitelty johtavissa viranhaltijoissa ja poliittisessa ohjausryhmässä. Päätöksen esivalmisteluvaiheen rekrytoinneista tekee maakuntajohtaja. Keskustelussa todettiin, että rekrytoinnit on saatava käyntiin tehtäväkokonaisuuksien vetäjien osalta mahdollisimman pian. Osa palveluista voidaan ostaa
myös ulkopuolelta. Muutosjohtajat toimivat rekrytointien valmistelijoina ja esittelijöinä.
______

5 Väliaikaishallinnon alaisuudessa tapahtuvan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun työsuunnitelma
Ehdotus:

Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen työryhmiä on pyydetty valmistelemaan suunnitelmat siitä, miten sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuudessa. Liitteenä olevassa suunnitelmassa on esitetty väliaikaisen valmistelun organisoituminen ja valmisteluvastuut sekä tulevien työryhmien tehtävälistaukset.
Käydään läpi väliaikaishallinnon valmistelun suunnitelma ja tarkennetaan tarvittaessa maakuntauudistuksen valmistelun tehtäväkokonaisuuksia.

Liitteet

Liite 4. Suunnitelma väliaikaishallinnon alaisuudessa tapahtuvasta valmistelusta.

Päätös:

Laura Leppänen totesi, että tehtävälistaukset ovat päivittyviä. Tehtävälistaukset julkaistaan
Kimpassa-Allihopa -sivuilla, kun suunnitelma on hyväksytty.
______

6 Maakuntauudistuksen väliraportit
Ehdotus:

Henrichson esittelee Työvoimapalvelukokonaisuus -työryhmän väliraportin. Saarento esittelee Suunnittelu, liikenne ja ympäristö -alatyöryhmän väliraporttiluonnoksen.

Päätös:

Työvoimapalvelukokonaisuus -työryhmän kohdalla keskusteltiin mm. maakunta-kunta rajapinnan selvittelystä ja syksyllä valmistuvasta hankinta-kilpailutus menettelyiden selvitystyöstä. Linjattavina asioina todettiin siirtymäkauden organisaatioiden valmistelu ja markkinapuutetilanteen tarkempi määrittely. Myös esim. keskitettyjen koulutuspalvelujen osalta
kaivataan linjauksia. Keskusteltiin hankintaosaamisen siirtymisestä uuteen maakuntaan, nyt
asiasta on tarjolla koulutusta vain KEHA:n ja TEM:ön toimesta.
Saarento kertoi, että SLY-työryhmässä väliraporttia valmistellaan vielä, seuraava kokous on
22.6.2017. Prosessin aikana on muodostettu 5 teemaryhmää, jotka ovat työstäneet osaltaan
tehtäviä, suoritteita, palveluita ja palvelukuvauksia. Todettiin, että uuden maakuntastrategian pohdinta on aloitettava syksyllä, koska se linjaa tulevia tehtäviä.
Vehviläinen täsmensi, että liikennepuolen suuralueorganisaatioon kuuluu nyt 65 htv (ELYkeskus), josta hajautetussa mallissa vähenisi 20 htv (Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle). Maantielaki tulee kesäkuun aikana lausuntokierrokselle, jatkosuunnittelu etenee lakiehdotuksen
pohjalta. Lakiin ei ole tulossa kirjauksia vastuumaakunnista. Valtakunnalliset tienpidon alueu-

rakkakilpailutukset (900 Me) ovat siirtymässä Liikennevirastoon. 9 yhteistoiminta-aluetta tulee kirjauksena lakiin ja näistä on käytävä neuvottelut 2018 mennessä.
Liitteet

Liite 5. Työvoimapalvelukokonaisuus -työryhmän väliraportti.
______

7 Muut ajankohtaiset asiat
Ehdotus:

Käsitellään muut ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Ei ollut muita ajankohtaisia asioita.
______

8 Seuraavan kokouksen ajankohta
Ehdotus:

Sovitaan virkamiesvalmisteluryhmän kokouskäytännön jatkosta ja mahdolliset seuraavat
kokousajankohdat syksyllä 2017.

Päätös:

Sovittiin seuraavista kokousajankohdista:
16.8.2017 klo 8.00 – 10.00
12.9.2017 klo 7.30 – 9.30
6.10.2017 klo 8.00 – 10.00
______

9 Kokouksen päättäminen
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.32.
______

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

