VIRKAMIESVALMISTELUTYÖRYHMÄ
aika

Torstai 12.1.2017 klo 8.30–10.30

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
Risto Timonen
Matti Vehviläinen
Kjell Henrichson
Jani Soini
Tarja Nuotio
Markku Roto
Heikki Saarento
Janne Virtanen
Laura Leppänen
Anneli Pahta
Jari Rantala
Tuomas Heikkinen
Petri Pihlavisto (siht)
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Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
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
Kemiönsaari
Loimaa
Turku
Varsinais-Suomen liitto

1 Kokouksen avaus
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.30. Läsnäolijat esittäytyivät.
______

2 Maakuntauudistuksen lainsäädäntö
Ehdotus

Kasvupalvelulainsäädännön tilanne (Tarja Nuotio esittelee).
Joulukuussa julkistetun maakuntauudistuslakipaketin keskeiset muutokset (Laura Leppänen
esittelee).
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarja Nuotio esitteli (liite 1) kasvupalvelulainsäädännön tilannetta uusimman 20.12.2016
lakiluonnoksen perusteella, luonnos tulee virallisesti lausunnolle helmikuun aikana. Laura
Leppänen esitteli (liite 2) 22.12.2016 julkistetun maakuntauudistuspaketin keskeisiä muutoksia maakuntalain ja voimaanpanolain osalta. Lakiluonnoskokonaisuus tulee lausunnolle
tammikuun lopulla ja hallituksen esitykset eduskunnalle keväällä 2017. Esitykset merkittiin
tiedoksi.
______

3 Väliaikaishallinnon muodostaminen
Ehdotus

Käydään läpi lainsäädännön reunaehdot, väliaikaishallinnon valmistelu ja aikataulutus (Laura
Leppänen esittelee). Sovitaan jatkotoimet.

Päätös

Laura Leppänen esitteli (liite 2) väliaikaishallinnon tulevia tehtäviä, organisoitumista ja aikataulutusta. Neuvottelujen aloitus viedään maakuntahallitukseen 30.1.2017, ja poliittiseen
ohjausryhmään.
Väliaikaishallinnon aikaisesta resursointitarpeesta on käynnistetty valmistelu. Resursoinnin
lisäämistarve nostettiin esille.
______

4 Alatyöryhmien toiminta kevään aikana
Ehdotus

Todetaan maakuntauudistuksen valmisteluryhmien kokoonpano.
Käydään läpi valmisteluryhmien toiminta ja tavoitteet keväälle 2017.
- henkilöstötyöryhmän toimintasuunnitelmaluonnos
- muut alatyöryhmät
Käydään läpi ELY-keskuksen keskitettyjen tehtävien tilanne ja sovitaan valmistelun jatkotoimista (Kimmo Puolitaival esittelee).

Päätös

Valmisteluryhmien ajantasaiset kokoonpanot ovat nähtävissä osoitteessa https://kimpassaallihopa.fi/aineistot.
Kimmo Puolitaival esitteli (liite 3) henkilöstötyöryhmän toimintasuunnitelmaluonnosta. Työryhmä on aloittanut toimintansa joulukuussa. Muut alatyöryhmät esittelivät (liitteet 4 ja 5)
alustavia toimintasuunnitelmiaan. Kevään valmistelua tukemaan on sovittu alatyöryhmien
työpaja 6.2.2017, jonka yhteydessä kuullaan mm. Palvelut ja prosessit -ryhmän linjauksista.
Puolitaival esitteli ELY-keskuksen keskitettyjen tehtävien tilannetta. Yhteistyöalueita on kaikilla vastuualueilla (E, L ja Y), minkä lisäksi on suuraluevastuita ja valtakunnallisia vastuita.
Yhteistyöalueet neuvotellaan uudelleen valmistelun yhteydessä. Valmistelun perusrakenne
tulee ELY-keskusten valtakunnallisesta valmistelusta.
______

5 Muut ajankohtaiset asiat
Ehdotus:

Päätös:

Merkitään tiedoksi ja sovitaan jatkotoimista seuraavien ajankohtaisten asioiden osalta:
-

Varsinais-Suomen lomituspalveluyksiköiden kannanotto (liite 6)

-

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstö- ja päättäjätilaisuudet
Lomituspalveluyksiköiden kannanotto merkittiin tiedoksi.
Sote- ja maakuntauudistuksen seututilaisuudet ovat käynnistyneet ja jatkuvat maaliskuun
lopulle. Info-tilaisuuksia järjestetään seutukunnissa erikseen henkilöstölle ja luottamushenki-

löille. Tilaisuuksien aikataulusta informoitiin. Muita tilaisuuksia ovat mm. palvelukeskusselvittäjien vierailu Turussa 24.1. jonka V-S liitto järjestää. Alatyöryhmien työpaja järjestetään
6.2.2017 Varsinais-Suomen liitossa.
______

6 Seuraavan kokouksen ajankohta
Ehdotus

Seuraava virkamiesvalmisteluryhmän kokous pidetään 9.2.2017 klo 8.30.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
______

7 Kokouksen päättäminen
Ehdotus:

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.35.
______

Lisätietoa kokouksesta/muistiosta:
sihteeri Petri Pihlavisto, petri.pihlavisto@varsinais-suomi.fi

