VIRKAMIESVALMISTELUTYÖRYHMÄ
aika

Keskiviikkona 16.8.2017 klo 8.05–9.20

paikka

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

paikalla

Kari Häkämies (pj)
Kimmo Puolitaival (1 vpj)
Jari Sainio (2 vpj)
Timo Metsä-Tokila
Risto Skyttä
Risto Timonen
Kjell Henrichson
Mikael Luukanen
Jani Soini
Tarja Nuotio
Janne Virtanen
Laura Leppänen
Nina-Mari Turpela
Jukka Alkio
Anneli Pahta
Jari Niemelä
Jari Rantala
Tuomas Heikkinen
Antti Parpo
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
Laitila (Vainion ja Luukkosen ollessa estyneitä)
Kemiönsaari
Salo (Lauri Innan sijaisena)
Loimaa
Turku
Turku
Varsinais-Suomen liitto

1 Kokouksen avaus
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja Häkämies avasi kokouksen klo 8.05. Läsnäolijat todettiin.
______

2 Tilannekatsaus: sote- ja maakuntauudistuksen aikataulumuutos ja alueellinen jatkovalmistelu
Ehdotus

Muutosjohtajat Leppänen ja Parpo käyvät läpi perustuslakivaliokunnan lausunnon (liite 1)
vaikutuksia uudistuksen aikatauluun ja alueelliseen jatkovalmisteluun sote- ja maakuntauudistuksen osalta. Tarkennetaan tilannekuva mm. kasvupalveluiden osalta (Henrichson).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Sote-muutosjohtaja Parpo esitteli perustuslakivaliokunnan lausunnon (29.6.) keskeisimmät
asiat. Sote-valmistelulta puuttuu nyt valinnanvapauslainsäädännön sääntelyperusta ja uusia
linjauksia odotetaan. Kansallisesti myös sote-pilotteihin tulossa uudet ohjeet. Alueellisessa
valmistelussa voidaan keskittyä järjestäjäorganisaation tehtäviin (sääntökirjat) ja ICTjärjestelmäkysymysten työstämiseen.
Muutosjohtaja Leppänen jatkoi valmistelun muuttuneesta aikataulusta. Pidentynyt esivalmisteluvaihe vaatii uusia rahoituspäätöksiä tai jo tehtyjen rahoituspäätösten muutokset,
koska nyt myönnetty rahoitus pitää hakemusehtojen mukaan käyttää 30.9. mennessä. Vuo-

den 2018 valtion talousarvioesityksessä rahaa ei ole varattu esivalmisteluun. Maakuntauudistuksen valmistelussa voidaan nyt panostaa sisältöihin ja esim. talouden simuloinnin osalta
edetään normaalisti. Rekrytointien osalta edetään maltillisesti. Valmistelun päivitetty projektisuunnitelma viedään syyskuun ohjaaviin kokouksiin. Muutosjohtajat ja maakuntajohtajat
tapaavat Helsingissä 5.9.2017.
Liite

Liite 1. Perustuslakivaliokunnan lausunto ja rahoitus
______

3 Valtion lupa- ja valvontaviraston (LUOVA) valmistelutilanne
Ehdotus

Ylijohtaja Luukanen kertoo valtion lupa- ja valvontaviraston (LUOVA) valmistelutilanteesta ja
lisäajan vaikutuksista valmisteluaikatauluun.
Käydään keskustelu alueellisista vaikutuksista ja vaikutuksista maakuntauudistuksen valmisteluun. Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Ylijohtaja Luukanen esitteli valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelun aikataulua, jossa on
useampia vaihtoehtoja. Uusi virasto voidaan perustaa joko 2019 tai 2020 alusta lukien tai soveltuvin osin 2019 alusta ja täydentävin osin 2020. Valmistelu on suunnitelman mukaista ja
taustakartoitus valmistuu syyskuun lopussa. Poliittiset linjaukset asiasta tehdään lähiaikoina.
______

4 Maakuntatalouden ja siihen liittyvien yhteistyöprosessien simuloinnin suunnitelma
Asia

Maakunnissa simuloidaan maakunnan taloudellista päätöksentekoa ja voimavarojen allokointia, ohjausprosessin ja siihen liittyvien neuvottelujen ja keskustelujen toteuttamista,
maakunnan sisäisiä talous- ja ohjausprosesseja, arvioidaan eri toimintojen määrärahatarpeita, verrataan vuoden 2018 toteutumaa simuloituun rahoitukseen sekä arvioidaan omia sopeuttamistarpeita rahoituksen näkökulmasta.
Simulointisuunnitelman (liite 2) laatimiseen ovat osallistuneet maakunnat suuralueiden kautta, Suomen kuntaliitto ja ministeriöistä sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sisäministeriö ja ympäristöministeriö sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, ICT-palvelukeskus ja maakuntien tilakeskus.
Valtiovarainministeriö järjestää maakuntatalouden simuloinnin aloitustilaisuuden torstaina
7.9.2017 Helsingissä (liite 3).

Ehdotus

Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Leppänen informoi lyhyesti simuloinnin kohteista, joita ovat taloudellinen päätöksenteko,
voimavarojen allokointi, ohjausprosessin neuvottelut, sisäiset talous- ja ohjausprosessit sekä
määrärahatarpeet. Maakuntatalouden simuloinnin aloitustilaisuus järjestetään 7.9. Helsingissä. Asia merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 2. Simulointisuunnitelma

Liite 3. Simuloinnin aloitustilaisuuden ohjelma
______

5 Muut ajankohtaiset asiat
Ehdotus:

Käsitellään muut ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.
______

6 Seuraavan kokouksen ajankohta
Ehdotus

Seuraava virkamiesvalmisteluryhmän kokous pidetään 12.9.2017 klo 7.30–9.30.

Päätös

Seuraavan kokouksen ajankohta merkittiin tiedoksi.
______

7 Kokouksen päättäminen
Ehdotus:

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20.
______

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

