Johtavien viranhaltijoiden kokous

Muistio

Aika:
Paikka:

pe 9.9.2016, 12.00–13.35
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Osallistujat:

(x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.)
(x) Metsähonkala Marita, palvelu- ja kehittämisjohtaja
kuntayhtymäjohtaja Seija Aaltosen sijasta
(x) Alkio Jukka, kaupunginjohtaja
(x) Allén Seppo, kunnanjohtaja
(x) Henrichson Kjell, johtaja
(x) Kaurila Markku, kehitysjohtaja, kj. Kari Jokelan sijasta
(x) Joki Mika, kunnanjohtaja
(x) Hölsö Jaana, hallintojohtaja, kj. Jari Jussinmäen sijasta
(x) Katara Veijo, kunnanjohtaja
(x) Kesäniemi Jari, kunnanjohtaja
(x) Korhonen Ari, kaupunginjohtaja (asiat 4-12)
(x) Koskinen Ari, kunnanjohtaja (asiat 2-12)
(x) Kylämäkilä Juhani, kunnanjohtaja
(x) Luukanen Mikael, ylijohtaja
(x) Löfstedt Maija, vt. kunnanjohtaja
(x) Maisila Carita, kunnanjohtaja
(x) Luotio Riitta, hallintojohtaja, kj. Jouni Mutasen sijasta
(-) Muukkonen Matti, kunnanjohtaja
(x) Nygrén Patrik, kaupunginjohtaja
(x) Oikarinen Arto, kunnanjohtaja
(x) Pahta Anneli, kunnanjohtaja
(x) Paju Pekka, vt. kunnanjohtaja
(x) Poikela Esko, kunnanjohtaja
(x) Puolitaival Kimmo, ylijohtaja
(x) Saarimaa Kai, apulaiskaupunginjohtaja,
kj. Antti Rantakokon sijasta
(x) Rantala Jari, kaupunginjohtaja
(x) Rantala Vesa, kunnanjohtaja
(x) Virto Juha, pelastuspäällikkö, pj. Jari Sainion sijasta
(x) Tuominen Jari-Pekka, vs. hallintojohtaja (asiat 3-12)
sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän sijasta
(x) Suikkanen Sami, kaupunginjohtaja
(x) Ulfstedt Sofia, kuntayhtymäjohtaja
(x) Vainio Atso, kaupunginjohtaja
(x) Arola-Järvi Anna, hyvinvointipalveluiden johtaja
kj. Harri Virran sijasta
(x) Österberg Seija, kunnanjohtaja

Turku

(x) Häkämies Kari, maakuntajohtaja
(x) Parpo Antti, muutosjohtaja

Varsinais-Suomen liitto (esittelijä)
Turku (esittelijä)

(x) Ahola Pasi, erityisasiantuntija
(x) Leppänen Laura, kehittämispäällikkö
(x) Roto Markku, hallintojohtaja
(x) Silanterä Anita, ohjelmapäällikkö
(x) Oksanen Pasi, suunnittelukoordinaattori (siht.)

Turku
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Salo
Turku

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
Laitila
Sauvo
Varsinais-Suomen TE-toimisto
Pöytyä
Aura
Paimio
Kustavi
Koski TL
Raisio
Vehmaa
Nousiainen
Lounais-Suomen AVI
Masku
Marttila
Naantali
Pyhäranta
Parainen
Rusko
Kemiönsaari
Oripää
Lieto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Salo
Loimaa
Taivassalo
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Somero
Kårkulla samkommun
Uusikaupunki
Kaarina
Mynämäki

Muistio

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esittely:
Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä (ks. liite 1)
Esittelijöiden yhteinen esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös:
Merkittiin edellisen kokouksen muistion asiakohtaan 7. ”Muut asiat” liittyen Laitilan kaupunginjohtaja Jukka Alkion toteamus, että varapuheenjohtajien nimeämiseen liittyvä menettely ei
hänen näkemyksensä mukaan ollut hyvän hallintotavan mukaista.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Merkittiin tiedoksi kokouksessa jaettu Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien kokousmuistio 8.9.2016.
Kunnanjohtaja Ari Koskinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 12.20.

3. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilanne

Esittely:
Maakuntajohtaja Kari Häkämies ja muutosjohtaja Antti Parpo käyvät lyhyesti läpi maakuntaja sote-uudistuksen valmistelutilanteen.
Esittelijöiden yhteinen esitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että Varsinais-Suomen maakuntahallitus käsittelee kokouksessaan
19.9.2016 esitystä muutosjohtajan tehtävän perustamiseksi maakuntauudistuksen valmisteluun.
Puheenjohtajan esityksestä todettiin, että sote-uudistuksen valmistelutilanne ja siihen liittyvät
asiakohdat (”Henkilöiden nimeäminen sote-valmisteluorganisaatioon” sekä ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan kuvaus”) käydään ensin läpi kokonaisuudessaan ja tämän jälkeen käsitellään omana kokonaisuutenaan maakuntauudistusta koskeva valmistelutilanne.
Muutosjohtaja Antti Parpo kertoi, että sote-uudistuksen sisältöön liittyen valmistelutilanne on
käytännössä samassa tilassa kuin heinäkuussa 2017, jolloin hän toimitti sote-johtajille ja johtaville viranhaltijoille koostepaketin lakiesityksen sisällöstä. Todettiin, että Parpo toimittaa
osallistujille lakipaketista päivitetyn esityksen, jossa on huomioitu pienet, 31.8.2016 lausuntokierrokselle lähetettyyn lakipakettiin tehdyt lisäykset ja täsmennykset.
Merkittiin muutosjohtaja Antti Parpon esitys tiedoksi.
Vs. hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 12.23.
4. Henkilöiden nimeäminen sote-valmisteluorganisaatioon

Esittely:
Pyyntö esittää valmistelijoita sote-valmisteluorganisaatioon on lähetetty asianosaisille organisaatioille 18.8.2016. Käydään tarvittaessa tarkentava keskustelu periaatteista osoittaa henkilöstöä sote-valmisteluorganisaatioon. (liite 2)
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Todettiin, että pyyntö esittää valmistelijoita sote-valmisteluorganisaatioon on lähetetty
18.8.2016 asianosaisille organisaatioille. Nimeämiset on pyydetty tekemään syyskuun 2016
loppuun mennessä.
Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä todettiin tarve varautua kuntien ja kuntayhtymien ensi
vuoden kustannusarvioissa uudistuksen valmisteluun huomioiden sekä oman henkilöstön työpanoksen osoittaminen valmisteluun että tarve mahdolliseen ulkopuolisten palvelujen hankintaan. Ulkopuolista asiantuntemusta tultaneen tarvitsemaan esim. valmistelua tukevien palvelutarve-/markkina-analyysien laadinnassa.
Päätettiin, että muutosjohtaja Antti Parpo valmistelee seuraavaan johtavien viranhaltijoiden
kokoukseen budjettiluonnoksen vuoden 2017 sote-uudistukseen valmistelulle.
Erikseen todettiin, että henkilöstön edustus valmistelutyöryhmiin toteutetaan pääsopijajärjestöjen yhdessä sopiman esityksen pohjalta.

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 12.37.

5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan kuvaus
Esittely:
Muutosjohtaja esittelee luonnosta Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilaraportista (liite 3)
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Todettiin, että sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan kuvausta on käsitelty sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksessa 8.9.2016. Tuolloin on todettu, että korjaus- tai täsmennystarpeita
voi ilmoittaa muutosjohtaja Antti Parpolle 9.9.2016 asti. Nykytilakuvaus tullaan julkaisemaan
verkkojulkaisuna, joka löytyy jatkossa sote-uudistukselle perustettavilta internet-sivuilta.
6. Maakuntauudistuksen valmistelutilanne
Esittely:
Asiakohdassa 3 todetun mukaisesti siirrettiin maakuntauudistuksen valmistelutilanteen käsittely omaksi kokonaisuudekseen. Maakuntajohtaja Kari Häkämies käy lyhyesti läpi maakuntaja sote-uudistuksen valmistelutilanteen.
Esittelijöiden yhteinen esitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi maakuntajohtaja Kari Häkämiehen esitys maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta.
7.

Henkilöiden nimeäminen maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatioon

Esittely:
Maakuntajohtaja esittelee asian. Käydään tarvittaessa tarkentava keskustelu kuntaedustuksesta työryhmissä.
Maakuntajohtajan: esitys:

Merkitään tiedoksi
Päätös:
Päätettiin, että edettäessä valmistelussa nykytilakartoituksesta varsinaisten toimenpiteiden
suunnitteluun, tulee työryhmien kokoonpanoa täydentää kuntaedustuksella. Varsinais-Suomen liitto pyytää kunnilta esityksiä työryhmien jäseniksi.
Pohjaksi työryhmien työskentelylle laaditaan toiminnalle projektisuunnitelma, joka tuodaan
käsiteltäväksi johtavien viranhaltijoiden kokoukseen.
8. Maakunta ja sote-uudistuksen lausuntojen valmistelu

Esittely:
Käydään läpi 31.8.2016 julkaistu ministeriöiden lausuntopyyntö sote- ja maakuntauudistuksesta sekä keskustellaan, onko maakunnassa tarvetta ja halua osittaiseen yhteistyöhön lausunnon valmistelussa.
Muutosjohtajan esitys:
Linjataan kokouksessa
Päätös:
Päätettiin, että muutosjohtaja Antti Parpo koostaa syyskuun 2016 loppuun mennessä yleisen
tason pohjaesityksen, jota kunnat ja kuntayhtymät voivat tarvittaessa hyödyntää omien lausuntojensa valmistelussa. Esityksessä käsitellään yleisen tason elementtejä, kuten valinnanvapautta, rahoitusta, kaksikielisyyttä ja yhteistyöalueen roolia osana kokonaisuutta.
Todettiin, että kunnat ja kuntayhtymät voivat hyödyntää Varsinais-Suomen liiton lausuntoa
maakuntauudistuksesta lausuessaan.

9. Sähköisten asiakaspalvelujen hankevalmistelu
Esittely:
Sote-johtajakokous käsittelee 8.9. sähköisten asiakaspalvelujen hankevalmistelua ja sivuaa
keskusteluissa sote-uudistukseen sisältyvää ICT-valmistelua. Johtavien viranhaltijoiden kokous voi tarvittaessa täsmentää ja ohjata valmistelua.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksessa 8.9.2016
päätettiin käynnistää maakunnallinen sähköisten palvelujen kehittämishanke ja valmistella tiivis hankesuunnitelma sähköisten palvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta.
Päätettiin, että hankesuunnitelma tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan johtavien viranhaltijoiden kokouksen.

10. Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2017 ja taloussuunnitelmaluonnos 2017–2019
Esittely:
Hallintojohtaja Markku Roto esittelee asian.
Maakuntajohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Todettiin, että kunnille on varattu tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 31.10.2016 mennessä. Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja suunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 21.11.2016 ja maakuntavaltuustossa 12.12.2016.
11. Vuonna 2016 pidettävät johtavien viranhaltijoiden kokoukset
Esittely:
Johtavien viranhaltijoiden kokouksen määritellään poliittisen ohjausryhmän kokousten perusteella.
Esittelijöiden yhteinen esitys:
Päätetään kokouspäivistä kokouksessa tehtävän esityksen mukaisesti
Päätös:
Johtavien viranhaltijoiden kokoukset syksyllä 2016 pidetään seuraavasti:
- 19.10.2016 kello 14.00
- 11.11.2016 kello 12.00
- 15.12.2016 kello 13.00

Tiedoksi:
1. Sote-johtajakokouksen kokouspöytäkirja 8.9.2016

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.35.

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

