VIRKAMIESVALMISTELUTYÖRYHMÄ
aika

Torstai 9.2.2017 klo 8.00–9.36

paikka

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

jakelu

Kari Häkämies (pj)
Kimmo Puolitaival (1 vpj)
Jari Sainio (2 vpj)
Timo Metsä-Tokila
Risto Skyttä
Matti Vehviläinen
Kjell Henrichson
Raija Hurskainen
Jani Soini
Tarja Nuotio
Markku Roto
Heikki Saarento
Janne Virtanen
Laura Leppänen
Jari Rantala
Tuomas Heikkinen
Petri Pihlavisto (siht)
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1 Kokouksen avaus
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.04.
______

2 Väliaikaishallinnon muodostaminen
Ehdotus

Käydään läpi väliaikaishallinnon valmistelutilanne (Leppänen esittelee).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Laura Leppänen esitteli väliaikaishallinnon valmistelutilannetta. Poliittisen ohjausryhmän
kokouksessa 30.1.2017 oli todettu ns. perälautamalli sopivaksi pohjaksi väliaikaishallinnon
kokoonpanon valmistelulle.
Palvelukeskusten (ICT, toimitila ja taloushallinto) rooli valmistelun tukemisessa on jäämässä
ennakoitua vähäisemmäksi, toiminnan linjauksia on odotettavissa huhtikuussa.
Väliaikaishallinnon rahoituskehys on hallituksen linjausten perusteella liian alhainen (300 000
euroa * asukasluvun mukainen painotus + avustusosuus) valmistelutarpeisiin nähden. Varsinais-Suomessa tarve on ainakin 1,5 Me / 25 htv.
Uuden maakunnan rakenteiden, hallintosääntöjen ja sopimushallinnon suunnittelutehtävät
edellyttävät juristin palkkaamista valmistelutehtäviin mahdollisimman pian.
______

3 Sote- ja maakuntauudistusorganisaatioiden sopimusten kerääminen
Ehdotus

Käydään läpi suunnitelma kerätä sote- ja maakuntauudistuksen sopimukset (Virtanen esittelee).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Janne Virtanen esitteli sote- ja maakuntauudistusorganisaatioiden sopimusten keräämiseksi
tehtyä alustavaa suunnitelmaa (voimaanpanolaki § 23), joka on tehty yhteistyössä sotevalmistelijoiden kanssa. Valmistelussa on laadittu sopimuspyyntökirje, jolla sote- ja maakuntauudistuksen organisaatioita pyydetään kirjaamaan sopimusten pääasiallinen sisältö (pl. irtaimisto, toimitilat, vuokrat ja henkilöstösopimukset) erilliseen tietojärjestelmään, jonka
suunnittelu on vielä käynnissä. Sopimuspyyntölomaketta testataan Varsinais-Suomen liitossa
ennen sopimuspyyntöjen lähettämistä. Vastauksia pyydetään alustavien suunnitelmien mukaan 31.5.2017 mennessä.
_____

4 Eteneminen ELYn keskitettyjen tehtävien neuvotteluissa
Ehdotus

Käsitellään esitys etenemisestä neuvotteluissa (Puolitaival esittelee).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kimmo Puolitaival esitteli ELY-keskusten keskitettyjen tehtävien neuvottelujen etenemistä.
Keskitettyjen tehtävien purkamisen vaikutuksista on selvitys käynnissä. Keskitettyjen tehtävien hajauttaminen lisäisi kustannuksia n. 20 %, mikä tarkoittaisi 25-30 Me lisää palkkakuluja
(n. 190 henkilöä) ELY-keskusten osalta.
Keskitettyjä tehtäviä on erityisesti kalataloushallinnossa sekä liikenne- ja ympäristövastuualueilla. Linjausta kaipaavia tehtäväkokonaisuuksia ovat mm. saariston yhteysalusliikenteen
ja maantielauttaliikenteen hankinta-asiat sekä lomituspalveluiden järjestäminen. ELY-keskus
ja maakuntaliitto osallistuvat huhti-toukokuussa yhdessä ko. neuvotteluihin.
Muut keskitetyt tehtävät (mm. maahanmuutto, kasvihuonelupa-asiat) eivät muodosta niin
suurta ongelmaa jatkossa. Keskusteltiin myös keskitetyn rakennerahasto-ohjelman hajautuksesta.
Keskitettyjä tehtäviä voidaan palauttaa takaisin maakuntiin, mutta toisaalta monia rutiinitehtäviä voidaan jatkossakin keskittää.
______

5 Tekesin rajapinnat maakuntauudistuksessa
Ehdotus

Esa Lindqvist / Timo Metsä-Tokila esittelee Tekesin rajapinnat maakuntauudistuksessa ja
alueyhteistyön organisoinnin Varsinais-Suomessa.
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esa Lindqvist esitteli Tekesin alueyhteistyön organisointia Varsinais-Suomessa. Myöntövaltuuksia on leikattu suurten yritysten palveluista, ja kehityspanosten fokus on siirtynyt pieniin

kasvuyrityksiin. Tekesin aluepalvelut sijoittuvat Kasvupalvelut -ohjelman muodostaman sateenvarjon alle. Tekes myöntää yrityksille innovaatio- ja kansainvälistymisseteleitä, innovaatio- ja energiatukia ja keskittyy alueellisten vahvuuksien ja ekosysteemien tukemiseen. Team
Finland -koordinaattorina toimii Jari Kauppila ja Esa Lindqvist suuryritysten ja julkinen tutkimus -ryhmän päällikkönä Varsinais-Suomen alueella 17 asiantuntijan ryhmässä.
______
6 Muut ajankohtaiset asiat
Ehdotus

Palvelukeskusten valmistelutilanne
Alatyöryhmien työpajan 6.2. yhteenveto
Muutosjohtajien Salo ja Harju maakuntakierros 22.3. Salossa – ohjelma ja valmistelu

Päätös

Laura Leppänen kertoi palvelukeskusten valmistelutilanteesta, 6.2. pidetystä alatyöryhmien
työpajasta ja muutosjohtajien maakuntakierroksesta 22.3. Salossa.
Alatyöryhmien työpajassa esitellyistä Palvelut ja prosessit -ryhmän linjauksista todettiin, että
niiden relevanssia alueiden näkökulmasta pitää edelleen kirkastaa. Nyt linjaukset ovat liian
valtakunnallisia. Työpajassa toivottiin myös yhteistä valmistelupohjaa, johon ryhmät voivat
tuotoksensa siirtää. Valmistelu on tämän osalta käynnissä.
Keskusteltiin myös Helsingissä pidetystä seminaarista (Kasvupalvelun kansallisen ja maakunnallisen valmistelun yhteisseminaari 8.2.), josta palautteena todettiin, että valtakunnallinen
ohjaus on liian vahvaa ja vuoropuhelua alueiden kanssa pitää lisätä. Pelkona on, että valtakunnallinen ja alueellinen valmistelu eivät kohtaa.
______

7 Seuraavan kokouksen ajankohta
Ehdotus

Seuraava virkamiesvalmisteluryhmän kokous pidetään 8.3.2017 klo 8.30.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
______

8 Kokouksen päättäminen
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.36.
______

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

