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1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen ensimmäisen ko-

kouksen on kutsunut koolle sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergen-
dahl  

 
 Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva jäsen, joka johtaa puhet-

ta, kunnes väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja on valittu. 

 
Päätösesitys Valitaan kokoukselle sihteeri ja todetaan kokoukseen osallistujat. 
 
Päätös Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari-Pekka Tuominen ja todettiin läs-

näolijat. 
 
  
 
 
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Tämän esityslistan §:ssä 9 käsitellään toimielimen työjärjestystä. 

Työjärjestyksen §27 mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja 
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, vähintään neljä päi-
vää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai-
ka ja paikka sekä käsiteltävä asiat. 

 
 Kokouskutsu on lähetetty 3.9.2021 ja väliaikaiselle toimielimelle on 

annettu ennakkotieto väliaikaisen toimielimen ensimmäisestä ko-
kouksesta 26. elokuuta 2021 sähköpostin ja kalenterikutsun muo-
dossa. Samalla kerrottiin, että kokous pidetään sähköisenä kokouk-
sena. 

 
 Vaten jäsenille ja varajäsenille on pidetty ennakoiva epävirallinen 

kokous 31.8.2021. 
 
 Koska järjestäytymiskokouksella ei ole voimassa olevaa työjärjestys-

tä, puheenjohtaja esittää, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 
kunhan puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Päätösesitys.  Puheenjohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen laillisuus ja pää-

tösvaltaisuus. 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
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3 § PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 
 
 Ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestämisen huomioimiseksi 

on perusteltua, että Kårkulla on edustettuna toimielimen kokouksis-
sa. Kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen on toimielimen varajäsen, 
jonka vuoksi hänellä ei ole läsnäolo-oikeutta toimielimen kokoukses-
sa ilman erillistä päätöstä varsinaisen jäsenen ollessa paikalla.  

 
 Tehokkaan viestinnän näkökulmasta on lisäksi tarpeen, että viestintä 

on edustettuna toimielimen kokouksissa.  
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että Kårkullan edustaja Otto Ilmoselle ja 

VSSHP:n tiedottaja Nadine Karellille myönnetään pysyvä puhe- ja 
läsnäolo-oikeus toimielimen kokouksissa. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
4 § PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 Tämän esityslistan §:ssä x käsitellään toimielimen työjärjestystä. 

Työjärjestyksen §48 ”Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen” -
kohdassa on maininta: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  

 
Päätösesitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen toimielin määrää 

hallintojohtaja Jari-Pekka Tuomisen toimimaan toimielimen pöytäkir-
janpitäjänä. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
5 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 Kyseessä on voimaanpanolain mukainen Varsinais-Suomen hyvin-

vointialueen toimielimen kokous, johon on tarpeen valita kaksi pöy-
täkirjantarkastajaa, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jot-

ka voivat toimia samalla ääntenlaskijoina. 
 
Päätös Vate totesi yksimielisesti, että työjärjestyksen 47 §:n mukaan pöytä-

kirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, jon-
ka vuoksi erillisiä pöytäkirjantarkastajia ei ole tarpeen valita.  
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6 § VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN PERUSTAMINEN 
 
 Tässä perustamiskokouksessa käsitellään voimaanpanolain edellyt-

tämät asiakokonaisuudet hyvinvointialueen käynnistämiseksi. Hyvin-
vointialueen rekisteröimiseksi ensimmäisenä asiana tulee määritellä 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kotipaikka.  

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että  
 

1. merkitään tiedoksi kansallinen päätös Varsinais-Suomen hyvin-
vointialueenperustamisesta ja verottajan määrittämä Varsinais-
Suomen hyvinvointialueen y-tunnus 3221065-1 

2. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kotipaikka on Turku ja osoi-
te Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osoite Kiinamyllynkatu 4-
8, 20520 Turku. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
7 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN ASETTAMISPÄÄTÖS 
 
 Varsinais-Suomen kunnat, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiirit ja pe-

lastuslaitos ovat tehneet 31.8.2021 mennessä yhdenmukaiset toi-
mielinpäätökset voimaanpanolain 10 §:n mukaisen väliaikaisen toi-
mielimen perustamisesta. 

 
 Päätöksissä on sovittu, että sairaanhoitopiiri tekee väliaikaisen toi-

mielimen asettamispäätöksen.  
 
 Esityslistan liitteenä on asettamispäätös. 
 
Päätösesitys Puheenjohtajan esittää, että merkitään tiedoksi sairaanhoitopiirin 

hallituksen tekemä Varsinais-Suomen väliaikaisen toimielimen aset-
tamispäätös. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
8 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN PUHEENJOHTAJAN JA 

VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 
 Väliaikaiselle toimielimelle on valittava voimaanpanolain mukaisesti 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Osapuolille on esitetty, että vä-
liaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimisi Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl ja varapuheen-
johtajana Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.  
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Päätösesitys.  Puheenjohtaja esittää, että valmistelutoimielimen puheenjohtajaksi 

valitaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergen-
dahl ja varapuheenjohtajaksi Turun kaupungin kansliapäällikkö 
Tuomas Heikkinen. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
9 § TILANNEKATSAUS 
 
 Puheenjohtaja antaa sote-valmistelua koskevan tilannekatsauksen. 
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että tilannekatsaus merkitään tiedoksi. 
 
Päätös Vate merkitsi liitteenä 1 olevan tilannekatsauksen tiedoksi sekä päät-

ti, että: 
 

- hanke- ja projektijohdon rekrytointi käynnistetään osapuolten si-
säisten rekrytointikanavien kautta. Rekrytointi-ilmoitus on tavoit-
teena toimittaa osapuolille 8.9.2021, jotta kaikki voivat käyttää 
yhdenmukaista pohjaa. Rekrytointeja on tavoitteena saada pää-
tettäväksi seuraavaan 21.9 kokoukseen 

- viestinnän periaatteet ja toimintavavat tuodaan päätettäväksi seu-
raavan kokoukseen  

- tästä kokouksesta lähetetään kommenttikierroksen jälkeen tiedo-
te keskiviikkona sekä medialle että osapuolten henkilöstölle 

  
 
 
10 § VÄIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 Voimaanpanolaki suosittelee, että väliaikaiselle toimielimelle laadi-

taan työjärjestys (hallintosääntö). Valmistelussa on käytetty sovelta-
en hyvinvointialueesta annettua lakia ja sen määrittelyjä hallinto-
säännöstä. Työjärjestystä noudatetaan siihen saakka, kunnes alue-
valtuusto hyväksyy uuden hyvinvointialueen hallintosäännön.  

 
 Esityslistan liitteenä on väliaikaisen toimielimen työjärjestys. 
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vä-

liaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys hyväksytään liitteen mu-
kaisena. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
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11 § POLIITTINEN SEURANTARYHMÄ 
 
 Voimaanpanolain mukaan väliaikaisella toimielimellä on mahdolli-

suus asettaa poliittinen seurantaryhmä seuraamaan uudistuksen 
toimeenpanoa. Voimaanpanolain mukaan tarkoitus on, että seuran-
taryhmä asetettaisiin hyvinvointialueella edustettuna olevien poliittis-
ten puolueiden ja ryhmien edustajista. Seurantaryhmän toiminnasta 
aiheutuvat välittömät kustannukset maksetaan hyvinvointialueen vä-
liaikaishallinnon saamista valtionavustuksista. Kokoonpanolle tai jä-
senille ei voimaanpanolaissa ole määrittelyä. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että merkitään tiedoksi piirijärjestöjen määrit-

tämään poliittisen seurantaryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä pu-
heenjohtajat. 

-.-.- 
 Pöytäkirjan liitteenä 1 on kokouksessa esitetty seurantaryhmän ko-

koonpano. 
 
 Merkittiin, että Mikael Miikkola ilmoitti seurantaryhmän jäsenenä es-

teellisyydestään ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
-.-.-  
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.  
 
 Seuraavaan kokouksen valmistellaan virallinen asettamispäätös se-

kä luottamushenkilöiden palkkiosääntö.  
  
 
 
12 § YHTEISTOIMINTAELIMEN PERUSTAMINEN 
 
 Hyvinvointialueen väliaikaishallinto tekee hyvinvointialueita sitovia 

henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia toimivaltansa (voi-
maanpanolaki, 8§) rajoissa. Tämän vuoksi väliaikaishallinnolla on 
velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita. 

 
 Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin perustaa väliaikai-

sen yhteistoimintaelimen toimikaudekseen 1.9.2021-28.2.2022. Toi-
mikaudella korostuvat hyvinvointialueen aloittamiseen liittyvät, val-
misteluhenkilöstön yhteistoimintakäsittelyä vaativat asiat, kuten työ-
terveyshuollon järjestäminen, työsuojelun organisoiminen sekä val-
misteluhenkilökunnan työ- ja virkasuhteen ehtoihin liittyvät asiat. 
Toinen merkittävä asia on henkilöstötiedonkeruuseen valmistautu-
minen ja sitä koskevat menettelyohjeet luovuttavissa ja vastaanotta-
vassa organisaatioissa. Väliaikaisen yhteistoimintaelimen tehtävänä 
on toimikaudellaan: 
 käsitellä tarvittavat hyvinvointialueen määräaikaisessa palveluk-

sessa olevan henkilöstön yhteistoimintakäsittelyä vaativat asiat 
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 käsitellä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tiedonkeruuseen 

ja siirtoon valmistautumiseen liittyvät asiat 
 

 Hyvinvointialueen yhteistoimintaelin muodostetaan yhteistoimintalain 
14 §:n mukaisesti tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Väliaikais-
hallinto nimeää yhteistoimintaelimen työnantajaedustajat. 

 
 Ensimmäisen yhteistoimintaelimen kokouksen kutsuu koolle työnan-

tajan edustaja. Ensimmäisessä kokouksessa yhteistoimintaelin valit-
see keskuudestaan (järjestön edustaja) puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että pyydetään kunnallisten pääsopijajärjestö-

jen esitykset hyvinvointialueen väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen 
nimettävistä henkilöstön edustajista seuraavin periaattein 20.9.2021 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen saija.stenbacka(at)tyks.fi: 
 JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö), 2 jäsentä ja 

heille varajäsenet 
 JAU (Julkisen alan unioni) 2 jäsentä ja heille varajäsenet 
 SOTE ry. (Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.), 2 

jäsentä ja heille varajäsenet 
 
 Puheenjohtaja esittää, että Väliaikaisen yhteistoimintaelimen työan-

tajaedustajiksi nimetään: 
 väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja ja varalle vara-

puheenjohtaja 
 henkilöstövalmistelusta vastaava johtaja ja varalle johtava suun-

nittelija 
 
Päätös Vate päätti  
 

1. pyytää kunnallisten pääsopijajärjestöjen esitykset hyvinvointialu-
een väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen nimettävistä henkilöstön 
edustajista seuraavin periaattein 20.9.2021 mennessä sähköpos-
titse osoitteeseen saija.stenbacka(at)tyks.fi: 

 JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö), 2 jäsentä ja 
heille varajäsenet 

 JAU (Julkisen alan unioni) 2 jäsentä ja heille varajäsenet 
 SOTE ry. (Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.), 2 

jäsentä ja heille varajäsenet ja  
 

2. että työantajaedustajat nimetään seuraavassa kokouksessa sa-
malla kun Vate merkitsee tiedoksi kunnallisten pääsopijajärjestö-
jen esitykset henkilöstön edustajista. 
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13 § SUOMI.FI - TUNNUKSEN HAKEMINEN 
 
 Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu tehdä ilmoitukset mm. arvonli-

sävero-, työnantaja- ja ennakkoperintärekisteriin. Hyvinvointialueella 
tulee valtuuttaa viranhaltija tekemään ja syöttämään tiedot sähköisiin 
järjestelmiin. Tämä edellyttää Suomi.fi tunnusten hakemista.  

 
Päätösesitys.  Puheenjohtaja esittää, että valtuutetaan hallintojohtaja Jari-Pekka 

Tuominen tai talousjohtaja Arja Pesonen hakemaan ja allekirjoitta-
maan Suomi.fi -tunnukset. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
14 § VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISHALLINNON TALOUS- 

JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUT SEKÄ PANKKITILIN HANKINTA 
 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaishallinto tulee samaan 

hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon valtionavustuksia 
vuosina 2021 ja 2022. Tämä edellyttää hyvinvointialueelle avatta-
vaksi yhden tai useamman pankkitilin. 

 
 Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toiminnasta ja taloudesta. 

Hyvinvointialueen väliaikaishallinto tekee tilinpäätöksen vuosilta 
2021 ja 2022. Tilinpäätökset käsitellään hyvinvointialueen alueval-
tuuston kokouksissa 2022 ja 2023. Talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelut hankitaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä sen perus-
teella, että hyvinvointialue on päättänyt tukeutua voimaanpanolain 
mukaisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tukipalveluihin. 

 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaishallinnon käyttöön 

pitää avata pankkitili maksuliikenteen hoitoa varten. Sairaanhoitopii-
rin talousjohtaja on alustavasti kartoittanut eri vaihtoehtoja ja vuosille 
2021-22 arvioidut pankkikustannukset ovat muutamia tuhansia euro-
ja, joten palvelu voidaan hankkia ilman varsinaista kilpailutusta.  

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että  
 

1. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiriltä omakustannushintaan 

2. väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa talousjohtaja Arja Pe-
sosen hankkimaan pankkitilin, hoitamaan pankkitilin avaamisen 
ja ilmoittamaan tilitiedot Valtiovarainministeriöön valtionavustuk-
sen maksamista varten sekä antamaan tilin käyttöoikeudet tar-
peellisiksi katsomilleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ta-
louspalvelujen henkilöille. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
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15 § VÄLIAIKASEN VALMIOSTELUTOIMIELIMEN SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
 Sovitaan seuraavista väliaikaisen toimielimen kokousajoista. Muu-

tosjohtaja. Tarkoituksena on, että kokouksia pidetään ainakin alussa 
noin kahden viikon välein. 

. 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää seuraavat kokousajat hyväksyttäväksi; 

o 21.9.2021 klo 13-15 
o 28.9.2021 klo 13-15 
o 12.10.2021 klo 13-15 
o 26.10.2021 klo 13-15 
o 9.11.2021 klo 13-15 
o 23.11.2021 klo 13-15 
o 7.12.2021 klo 13-15 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
16 § MUUT ASIAT 
 

Keskusteltavia asioita myöhempää päätöksentekoa varten 
- Väliaikaisen valmistelutoimielimen rekrytointiin ja palvelussuhtei-

den ehtoihin sekä palkkaukseen liittyvät asiat 
- työterveyshuolto ja työsuojelu 

 
Päätös Vate kävi lähetekeskustelun edellä todetuista muista asioista sekä: 

- sidosyksikköyhtiöiden osakeomistuksesta vs. palvelujen ostosta 
hankintalain sidosyksikkömyyntien rajoissa 

- kokonaiskuvan luomisesta HVA-valmisteluun liittyvistä valtakun-
nallisista ja alueellisista työryhmistä   

- valmisteluvastuista ja prosessista, joilla asioita tuodaan päätök-
sentekoon  

 
Lisäksi todettiin, että epidemiatilanteen salliessa Vaten on jatkossa 
hyvä kokoontua myös läsnäolokokouksina, joihin tulee kuitenkin 
mahdollistaa myös etäosallistuminen (hybridimalli). 

  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 Matti Bergendahl 

puheenjohtaja 
Jari-Pekka Tuominen 
sihteeri 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§ 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytän-
töönpanoa.  
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Pöytäkirjan pykälät: 8, 10, 14 §§ 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämises-
tä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikai-
suvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Varsinais-Suomen väliaikainen valmistelutoi-
mielin. 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kirjaamo 
Postiosoite: PL 52, 20521 TURKU 
Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, rakennus 11 A, 2. krs, 20520 TURKU 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tyks.fi 
Faksinumero: 02 313 3613 
Puhelinnumero: 02 313 0000 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
 

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallises-
ta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 



Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väli-
aikainen valmistelutoimielin 
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1) päätös, johon haetaan oikaisua 
2) miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
3) millä perusteella oikaisua vaaditaan 
4) tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan an-

taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoi-
te. 

 


