VIRKAMIESVALMISTELUTYÖRYHMÄ
aika

Keskiviikko 8.3.2017 klo 8.30–10.30

paikka

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

läsnä

Kari Häkämies (pj)
Kimmo Puolitaival (1 vpj)
Mika Kontio
Timo Metsä-Tokila
Risto Skyttä
Matti Vehviläinen
Kjell Henrichson
Jani Soini
Tarja Nuotio
Markku Roto
Heikki Saarento
Janne Virtanen
Laura Leppänen
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
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 8.30. Todettiin läsnäolijat.
______

2 Maakuntauudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne
Ehdotus

Käydään läpi maakuntauudistuksen valmistelutilanne, käynnistyvät selvitykset ja tukipalvelujen valmistelua.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Muutosjohtaja Laura Leppänen esitteli käynnistyvien selvitysten tilannetta (liite 1).
Kiinteistöjen ja vuokrattavien tilojen (pl. irtain) selvittäminen on käynnissä. Selvityksessä kerätään tiedot maakunnille siirtyvistä sote-kiinteistöistä sekä muista kuin sote-kiinteistöistä
(paloasemat, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuviranomaisten käytössä olevat tilat).
Tavoitteena hahmottaa kiinteistöjen kokonaiskuva ml. tukipalvelut ja henkilöstö. Lopullinen
kysely toteutetaan Tilakeskuksen toimesta syksyllä.
ICT ja sähköisten palvelujen ryhmä pyrkii hahmottamaan kuntien ja kuntayhtymien ITohjelmistoja ja sopimuksia yhteistyössä Medbit Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa.
Palvelukeskusten perustamiseen liittyneen valtakunnallisen tukipalvelukyselyn tulokset ovat
valmistuneet. Varsinais-Suomen osalta talous- ja henkilöstöhallinnon nykytilankuvaus on

puutteellinen alhaisen vastausaktiivisuuden vuoksi. Tarkoitus on kuvata nykytila yhteistyössä
Taitoa Oy:n kanssa.
Laura Leppänen esitteli valmisteluryhmille tarkoitetun väliraportointipohjan, joka ryhmien
tulee täyttää ja käsitellä tulevissa kokouksissa.
Kommenttipuheenvuoroissa korostettiin maakunnan oman hallintoresurssin tärkeyttä, riittävä resurssi pitää säilyttää alueella. Keskusteltiin prosessien kuvaamisesta, kuvauksia on tulossa valtakunnallisista ryhmistä, joten nykyisten prosessien turhaa kuvaamista tulee välttää.
Toisaalta on vaarana, että prosessit muotoillaan uuteen maakuntaan valtakunnan tasolla, ja
maakunnat saavat tulevat tehtävät ylhäältä annettuina.
______

3 Väliaikaishallinnon valmistelu ja rahoitus
Ehdotus

Käydään läpi ajankohtainen tilanne (väliaikaishallinnon neuvottelujen ajankohta ja menettelyt sekä varsinaisen valmistelun rahoitukseen liittyvät kysymykset).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kari Häkämies esitteli väliaikaishallinnon valmistelutilannetta ja rahoitusta. Kutsu sote- ja
maakuntauudistuksen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevaan neuvotteluun (29.3.2017)
lähetettiin 8.3.2017. Lisäksi käsiteltiin väliaikaishallinnon kokoonpanoa, edustajien toimivaltaisuus- ja tasa-arvokysymystä sekä kaikkien tahojen veto-oikeutta.
Käsiteltiin väliaikaishallinnon rahoitusta, toukokuun aikana varmistuvat valmisteluun saatavat resurssit. Varsinais-Suomen valmisteluresurssin tarpeeksi on arvioitu 25-30 htv ja 1,5-2
Me. Varsinais-Suomella on iso haaste rahoituksen osalta, koska kunnilta ei voida pyytää rahaa väliaikaishallinnon valmisteluun eikä hankerahoitus tule kyseeseen, kuten monissa muissa maakunnissa. Väliaikaishallinnon valmistelu vaatii myös uusia tilaratkaisuja henkilöitä varten, jotka työskentelevät väliaikaishallinnolle. Keskusteltiin väliaikaishallinnon operatiivisesta
toiminnasta (kunnan-ja kaupunginhallituksista mallia).
ELY-keskus on tehnyt 100 000 euron budjettivarauksen väliaikaishallinnon valmisteluun.
Esivalmisteluvaiheen valmisteluavustusta on haettu 80 0000 euroa VM:stä.
Keskustelussa todettiin, että valmistelua pitää jatkaa epävarmuudesta huolimatta.
______

4 Sopimusten siirron valmistelu
Ehdotus

Janne Virtanen esittelee sopimusten siirtoon, järjestelmiin ja päätearkistointiin liittyvän valmistelun tilanteen sekä yhteistyön sote-uudistuksen valmistelun kanssa.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Janne Virtanen esitteli sopimusten siirron valmistelua, jonka yhteydessä on mm. valmisteltu
sopimuspyyntökirjettä yhteistyössä sote-puolen kanssa, testattu kirjettä substanssiosaajalla
ja käyty keskusteluja ICT-palvelukeskuksen valmiudesta osallistua sopimusjärjestelmän rakentamiseen. Pohdinnassa on välivaiheen ratkaisu, jossa sopimukset kerätään johonkin ny-

kyisistä suurista järjestelmäratkaisuista ennen kuin lopullinen ratkaisu syntyy ICTpalvelukeskuksen toimesta. ELY-keskuksen E-vastuualueella on myös selvitetty sopimusten
määriä ja sisältöjä, ja selvittely jatkuu L- ja Y-vastuualueilla.
Keskustelussa todettiin, että sopimusten substanssivastaavien tulee tiedostaa sopimusten
katkoskohta juridisesti ja operatiivisesti. Sopimusten uudelleen neuvottelujen tarve huolestutti aikataulunäkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin maakuntarajat ylittävistä sopimuksista.
______
5 ELY:n keskitetyt palvelut – neuvottelujen tilanne
Ehdotus

Kimmo Puolitaival esittelee neuvotteluprosessin ajankohtaisen tilanteen.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kimmo Puolitaival esitteli ELY:n keskitetyt palvelut -neuvottelujen tilannetta. Asia on tärkeä,
koska ELY-keskuksilla on paljon keskitettyjä palveluja, toimintarahat pienenevät ja hajauttaminen maksaa (lisäystarve 1 000 htv:tta ja n. 60 Me). Lisäksi hajauttamisella on vaikutuksia
henkilöstösiirtoihin. Pauli Harjun mukaan nykyiset rakenteet säilytettäisiin ylimenokauden
yli. Keskitettyjen palvelujen osalta tarvitaan uusi neuvotteluelin, ja uusien maakuntien tulee
hyväksyä, mitkä ovat jatkossa yhteisiä tehtäväalueita maakuntien välillä.
Maakuntien rahoitus ei ota huomioon keskitettyjen tehtävien mallia riittävällä tavalla.
Keskitettyjen palvelujen neuvottelut käynnistyvät toukokuussa ja päättyvät syyskuussa 2017.
Neuvotteluissa huomioidaan toisen maakunnan rooli päätöksenteossa, ei kotiinpäin vetoa.
Keskustelussa todettiin, että rakennerahastoasioissa Keski-Suomi hoitaa Varsinais-Suomen
rakennerahastoasiat (rahoituspäätökset, maksatusasiat). Jatkossa alueet voivat hoitaa omat
rakennerahastoasiansa eli keskittäminen purkautuu.

______

6 Henkilöstöasioiden valmistelu
Ehdotus

Kimmo Puolitaival esittelee henkilöstöasioiden valmisteluaikataulun maakuntauudistuspuolen osalta sekä henkilöstötyöryhmän ajankohtaiset asiat.
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä

Päätös

Kimmo Puolitaival esitteli henkilöstöasioiden valmistelutilannetta. Valtakunnallisella tasolla
yt-prosessien aikataulu on vielä linjaamatta. Käytännössä yt-prosessien pitäisi käynnistyä
vuoden 2018 alkupuolella ja päättyä syyskuussa 2018. Tällöin siirtyvistä henkilöistä tulisi olla
tarkat listat.
Aluetasolla järjestöjen kokouksia on pidetty henkilöstösiirtoihin liittyen. Avoimia kysymyksiä
on edelleen liikennepuolen, TE-toimiston ja kasvupalveluiden henkilöstösiirtoihin liittyen. Ei
ole olemassa valmiita vastauksia siihen, mihin ”laatikkoon” henkilöt siirtyvät. Väliaikaishallinnon tehtävänä on perustaa poikkihallinnollinen yt-toimielin, joka hoitaa yt-prosessin. Maku- ja sotepuolen henkilöstöryhmät yhdistetään väliaikaishallinnon aloittaessa.

Kuntatyönantajilta on odotettavissa työkaluja henkilöstösiirtojen ja yt-prosessin hallinnointiin.
Myös kuntien yt-prosessi on hoidettava riittävän ajoissa, sillä aikataulut koskevat kaikkia
organisaatioita. Muutosjohtamisen nopea käynnistäminen on tärkeätä.
Kuntaedustajat esittivät henkilöstötyöryhmiltä valmisteltavaksi ohjeistusta ja suosituksia
toimintamenettelyistä. Pyydettiin valmistelun tiekarttapohjaa, josta käy ilmi valmistelun aikataulu ja eteneminen. Keskusteltiin myös osaamiskartoitusten tekemisestä mm. ostopalveluina.
Todettiin, että väliaikaishallintoon tarvitaan koko valmisteluprosessia konsultoivia lakimiehiä.
______
7 Maaseutuasioiden valmistelutilanne
Ehdotus

Risto Skyttä esittelee maaseutuasioiden valmistelutilanteen ja työpajan 2.3.2017 keskeiset
viestit (mm. väliaikaishallinnon linjausta vaativat asiat, yhdyspinnat maakuntauudistuksen
työryhmien välillä, asiakaskuulemiset).
Merkitään tiedoksi ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä

Päätös

Risto Skyttä esitteli maaseutuasioiden valmistelutilanteen (liite 2). Maaseutuasioiden yksiköt
ovat 14 kunnan ja 4 ELY:n alueella, toimipaikkoja on yhteensä 47 kpl, joiden henkilöstövaikutukset ovat 322 htv:tta. Yhteistoiminta-alueet ovat varsin itsenäisiä myös aluehallintoon
nähden. Paikallisille palveluille on edelleen tarvetta. Menettelyt sähköistyvät.
Erillisiä kuulemistilaisuuksia järjestetään asiakkaille.
Seutupohjaiset toimipisteratkaisut nähdään ryhmässä yleisesti hyvänä.
Lomituspalvelujen organisoituminen maakuntarajojen puitteissa tuottaa ongelmia, koska nykyinen tilanne ei ole ottanut maakuntarajoja huomioon. Epätietoisuus suunnittelualueen rajoista haittaa valmistelua.
Työryhmien yhdessä keskusteltavia asioita ovat mm. johtamisrakenne-, rajapinta- ja uudistuksen yhdyspintakysymykset.
Keskustelussa todettiin, että lähipalvelut yleisesti edellyttävät seudullista rakennetta. Yhdyspintoja löytyy mm. pelastustoimen ja TE-palveluiden väliltä. Maakuntarajojen yli menevät
palvelut vaativat neuvotteluja ja lisäresursseja. Yhteinen strategia on luotava yhdessä muiden ryhmien kanssa.
Todettiin, että yhteistyötä tarvitaan alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden lausuntopyyntöön (26.4. mennessä) vastattaessa.

______
8 Muut ajankohtaiset asiat
Ehdotus

Käsitellään seuraavat ajankohtaiset asiat:
Muutosjohtajien (Salo ja Harju) tilaisuus Salossa 22.3. (yhteiset näkemykset)

Päätös

Seututilaisuudet ovat käynnissä, 7.3. oli tilaisuus Salossa ja 9.3. Uudessakaupungissa.

22.3. muutosjohtajat Salo ja Harju ovat tulossa Saloon muutosjohtaja-kiertueelle. Tilaisuuteen voidaan välittää yhteistä näkemystä maakuntauudistuksesta, kuten väliaikaishallinnon
rahoitustarpeesta ja alueellisesta osuudesta prosesseissa, joita luodaan nyt valtakunnallisella
tasolla. Muutosjohtajille voidaan viestittää alueen näkemyksistä ennen Salon tilaisuutta.
______

9 Seuraavan kokouksen ajankohta
Ehdotus

Seuraavan kokouksen ajankohta on sovittu pidettäväksi 11.4. klo 8.30. Ajankohdassa on päällekkäisyyksiä. Sovitaan mahdollinen uusi ajankohta kokoukselle.

Päätös

Seuraava kokous pidetään sähköpostikyselyn mukaisesti 10.4. klo 8.30-10.30.
______

10 Kokouksen päättäminen
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43.
______

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

