VIRKAMIESVALMISTELUTYÖRYHMÄ
aika

Maanantaina 10.4.2017 klo 8.33–10.02

paikka

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

läsnä

Kari Häkämies (pj)
Kimmo Puolitaival (1 vpj)
Jari Sainio (2 vpj)
Risto Skyttä
Risto Timonen
Matti Vehviläinen
Kjell Henrichson
Mikael Luukanen
Jani Soini
Tarja Nuotio
Heikki Saarento
Janne Virtanen
Laura Leppänen
Nina-Mari Turpela
Atso Vainio
Anneli Pahta
Sami Suikkanen
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
Uusikaupunki
Kemiönsaari
Somero
Loimaa
Varsinais-Suomen liitto

1 Kokouksen avaus
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.33. Läsnäolijat todettiin.
______

2 Maakuntauudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne
Ehdotus

Käydään läpi maakuntauudistuksen valmistelutilanne.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Maakuntauudistuksen valmistelutilannetta käytiin läpi organisaatiokohtaisesti. Samalla arvioitiin maakuntaan sulautuvien organisaatioiden mahdollisuutta resursoida väliaikaishallinnon
aikaista valmistelua.
TE-palvelukokonaisuuden valmistelussa on mukana kaksi työryhmää. Valmistelussa palvelutarvearviointi; yhteispalvelutarpeet (ml. sote-puoli), monialaiset palvelut ja harkinnanvaraiset palvelut. Alkupalveluiden osalta tuottajan ja järjestäjän erottaminen toisistaan on järkevää. Vaikeasti työllistyvien palveluiden osalta on mahdollista, että tehtäviä palautuu maakuntaan aiempiin suunnitelmiin nähden. Alkuperäinen arvio on ollut, että nykyisestä henkilöstöstä vain 15 - 20 % siirtyisi maakunnan palvelukseen. Henrichsonin arvio väliaikaishallinnon
aikaisesta resursointimahdollisuudesta: palvelujohtaja (½ htv) ja suunnittelija (1 htv).
Puolitaival arvioi ELY-keskuksen henkilöstöresurssin niukaksi yt-neuvottelujen jälkeen, valmisteluun luovutettujen henkilöiden tilalle pitäisi löytää korvaavia henkilöitä. Valtioneuvos-

ton rahoituspäätös pitäisi olla tiedossa tätä arvioitaessa. ELY-keskus on tehnyt tälle vuodelle
100 000 euron budjettivarauksen valmistelun tueksi.
Varsinais-Suomen liitto resursoi valmistelua nyt 3 htv:lla. Huhtikuun alussa varatuomari NinaMari Turpela aloitti maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä keskittyen erityisesti hallinnolliseen valmisteluun ja sopimusasioihin.
Leppänen kertoi, että esivalmisteluavustusta on saatu 70 000 euroa VM:ltä palkkakustannuksiin. ICT-valmistelurahaa on haussa noin 1,8 Me. Väliaikaisen toimielimen rahoitus ja rahanjakoperiaatteet selviävät viikolla 18. Kokonaisrahoituskehys on tällä hetkellä valtakunnallisesti 9 Me + 3,2 Me ICT-järjestelmätarpeisiin. Kuntaliiton kehityspäällikkö Johanna Viita on
koostanut kaikista maakunnista väliaikaishallinnon rahoitustarpeet, jossa Varsinais-Suomen
osuus on 2 Me.
Hallintopalvelut ja tukitoiminnot -ryhmässä on käynnistetty talous- ja henkilöstöhallinnon
tukipalveluiden selvitys yhteistyössä Taitoa Oy:n kanssa, jolla täydennetään palvelukeskusten
toteuttamaa aiempaa kyselyä syksyllä 2016. Kesäkuussa saadaan kokonaiskuva tukipalveluiden käytöstä alueen kunnissa ja kuntayhtymissä. Selvityksen tavoitteena on tuottaa kerättyyn tietopohjaan perustuen eri vaihtoehdot talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisua ja jatkovalmistelua varten.
TaHe-palvelukeskuksesta on saatu uutta materiaalia käyttöön. Maakuntien palveluntuottajiksi tullaan pitkällä tähtäimellä valitsemaan 4-6 tuottajaa. ICT-palvelukeskuksen osalta tilanne on huonompi, palvelukeskus ei tule tuottamaan odotettuja tukipalveluita, vaan maakuntien pitää valmistella ICT-ratkaisut itsenäisesti ennen 1.1.2019.
24.5. Turussa järjestetään II-vaiheen lakipaketista infotilaisuus, jossa käsitellään mm. lupa-,
ohjaus- ja valvontaviraston perustamista.
______

3 Väliaikaishallinnon valmistelu ja rahoitus
Ehdotus

Käydään läpi ajankohtainen tilanne väliaikaista valmistelutoimielintä, väliaikaishallinnon projektiorganisaatiota ja talousarviota koskien (Laura Leppänen esittelee).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Laura Leppänen kertoi, että väliaikaisen neuvottelutoimielimen paikkajaosta on päätetty ja
nimeämispyyntö on lähetetty paikkajaon mukaisesti. Vastausten viimeinen päivä on
24.4.2017. Leppänen esitteli organisaatiorakenne-ehdotusta (liite 1) ja väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävien nimikelistaa. Projektiorganisaation rakenteesta käytiin keskustelu.
Teemaryhmien rakennetta tulee tarkastella uudelleen uutta maakuntaa vastaavaksi. Keskusteltiin poliittisen ohjausryhmän ja johtavien viranhaltijoiden kokouksen roolista jatkossa. Vapaaehtoisia ohjausryhmiä voidaan perustaa, mutta päätöksenteko keskittyy väliaikaiselle
toimielimelle uuden maakuntahallituksen toiminnan käynnistymiseen asti.
Keskustelussa todettiin, että nykyisten valmisteluryhmien johtajistojen tulee osallistua uuden
projektiorganisaatiorakenteen arviointiin. Organisaatiorakenteessa mainitut selvityshenkilöt
tulisivat olemaan valmisteluryhmien työn tukena ja ajatusten kokoajana. Nähtiin positiivisena, että elinvoimapalvelut on tuotu organisaatiorakenteeseen jo tässä vaiheessa. Keskuste-

lussa korostettiin myös kuntien tuottamien elinvoimapalveluiden mukanaoloa, samoin valtakunnalliset kasvupalvelut tulisi olla tarkastelussa mukana.
Väliaikaisen toimielimen valmistelijat valitaan käytännössä neuvottelumenettelyn avulla.
______
4 Suunnittelu, liikenne ja ympäristö -asioiden valmistelutilanne
Ehdotus:

Käydään läpi suunnittelu-, liikenne- ja ympäristö -ryhmän valmistelutilanne (Risto Timonen
esittelee).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä

Päätös:

Risto Timonen esitteli (liite 2) suunnittelu-, liikenne- ja ympäristöryhmän väliraporttiluonnosta ja toimintasuunnitelmaa 1.7.2017 asti. Ryhmä on pitänyt yhden kokouksen (27.3.) laajennetulla ryhmällä. Työ tulee painottumaan toukokuulle, jolloin 5 teemaryhmää kokoontuu ja
väliraportin jäsentely otetaan jatkotyössä huomioon. Väliraporttiluonnos käytiin läpi sisällysluettelon pohjalta. Henkilöstö tulee jakautumaan Y-puolella moneen suuntaan, mikä pitää
ottaa toiminnan suunnittelussa etukäteen huomioon. Voimavaratarpeiden synergiat pitää
huomioida. Kesäkuun alussa pidetään sidosryhmätilaisuuksia (henkilöstön osallistuminen).
Kunnista ei olla käytyjen keskustelujen perusteella siirtämässä maakuntaan ns. vapaaehtoisia
tehtäviä, esim. rakennusvalvontaa.
Saarento kertoi FCG:n AAMU -hankkeen käynnistymisestä, 1. työpaja on jo sovittu. Vehviläinen totesi, että liikennepuolen ratkaisut ovat edelleen auki, yhteistoiminta-alueiden uudelleenjärjestämistä ja ylimaakunnallisten tehtävien vastuutusta pohditaan. Yleiskatteellista rahoitusta on liikennepuolella vähän, lähes kaikki on korvamerkittyä.
______

5 Lausuntovalmistelu alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus:

Käydään läpi lausuntopyynnön valmistelua koskien hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (Nuotio, Metsä-Tokila, Henrichson alustavat).

Päätös:

Lausuntoaika päättyy 26.4. V-S:n liitto, ELY-keskus ja Turun kaupunki ovat tehneet yhteistyötä lausuntoasiassa. Lausunnosta tulee melko kriittinen, ongelmina rajapintakysymykset, asiakasohjaus ja Uudenmaan erityisratkaisu. Laissa on avoimia kohtia, jotka vaikeuttavat asian
käsittelyä. Aluekehitys ja kasvupalvelulakeja ei pitäisi erottaa toisistaan. Keskustelussa korostettiin maakuntien itsehallinnon merkitystä ko. kysymyksessä. Lisäksi korostettiin aluekehityksen muita tehtäviä kuin kasvupalvelutehtäviä. Keskusteltiin kuntien kehitysyhtiöiden roolista jatkossa, koska markkinaehtoisuus ei koske niitä. Todettiin, että kuntien ja maakunnan
on tehtävä yhteistyötä tässä asiassa. Tilanteessa, jossa kehitysyhtiö tuottaa palveluita maakuntaan, pitää markkinaehtoisuuden vaatimus huomioida. Ennen kuin maakunta kilpailuttaa
ko. palveluita, olisi kuntia kuultava.
______

6 Muut ajankohtaiset asiat
Ehdotus:

Päivitetään tilannetta keskitettyjen palveluiden ratkaisumallin osalta (Kimmo Puolitaival).

Päätös:

Asiakohtaa ei käsitelty, siirretään seuraavaan kokoukseen.
______

7 Seuraavan kokouksen ajankohta
Ehdotus

Seuraava virkamiesvalmisteluryhmän kokous pidetään 10.5.2017 klo 8.30.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
______

8 Kokouksen päättäminen
Ehdotus:

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.02.
______

