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40 § KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 
 
VATE 40 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Työjärjestyksen 26 §:n 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 22.10.2021. 
 
Päätösesitys.  Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin toteaa 

kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
 
 
41 § TILANNEKATSAUS 
 
VATE 41 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Puheenjohtaja antaa sote-valmistelua koskevan tilannekatsauksen. 
 

 valmisteluorganisaation rekrytoinnit ja töiden aloittaminen 
o rekrytointien tilanne  
o toimitilat ja laitteet 
o Vaten ”työtila” Teamsissa 

 terveiset vk-vastuuhenkilöverkoston kokouksesta 
 poliittisen seurantaryhmän kokous 19.10. 
 muut ryhmät ja materiaalit 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
-.-.- 
 Merkittiin lisäksi tiedoksi Turun Sanomien asiakirjapyyntö koskien 

hankejohtaja- ja projektipäällikköhakijoita, Supon tiedote koskien tur-
vallisuusselvityksiä sekä sisäministeriön kirje koskien pelastustoimen 
hallintomallia. 

-.-.- 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
 
42 § ALUEVAALILAUTAKUNNAN HALLINNOLLINEN TUKI 
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VATE 42 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
VATE 37 § 12.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
  
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen 
 toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 

annetun lain (616/2021) 16 §:n 2 momentin mukaan ensimmäisiä 
aluevaaleja varten kukin aluehallintovirasto asettaa viipymättä tämän 
lain tultua voimaan kutakin toimialueensa hyvinvointialuetta varten 
aluevaalilautakunnan, jonka jäsenten tulee mahdollisuuksien mu-
kaan edustaa maakunnan kunnissa edellisissä kuntavaaleissa eh-
dokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.  

 
 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen Varsinais-

Suomen aluevaalilautakunnan asettamisesta. 
 
 Liite 1 § 37  
 
 Aluevaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia aluevaalien ehdokas-

asettelun viranomaistehtävistä sekä kunnissa laskettavien äänimää-
rien yhdistämisestä hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja vaalituloksen 
vahvistamisesta. Aluevaalilautakunnalla on yhteensä viisi lakisää-
teistä kokousta marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan voimaan-

panolain (616/2021) 10.2 §:n 7 kohdan mukaan väliaikaisen valmis-
telutoimielimen tehtävänä on osallistua ensimmäisten aluevaalien 
järjestämiseen. 

 
 Osana vaalien järjestämistä väliaikaisen toimielimen tulee huolehtia 

siitä, että aluevaalilautakunnalla on toiminnassaan riittävä hallinnolli-
nen tuki muun muassa päättämällä aluevaalilautakunnalle maksetta-
vista palkkioista. Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toi-
minnasta aiheutuneista kustannuksista (vaalilaki 188.2 §). 

 
 Asiaan liittyen on saapunut lisäksi oheinen oikeusministeriön muistio 

koskien aluevaalilautakunnan työn aloitusta. 
 
 Liite 2 § 37 
 
 Muistion keskeisiä kohtia väliaikaiseen valmistelutoimielimeen liittyen 

ovat ainakin: 
- aluevaalilautakunnan tila- ja IT-laitteet  
- palkkiosääntö 
- avustava henkilöstö 

 
Päätösesitys  Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin käy lähe-

tekeskustelun aluevaalilautakunnan tarvitsemasta hallinnollisesta tu-
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esta, ja että asia valmistellaan käydyn keskustelun pohjalta seuraa-
vaan kokoukseen. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
-.-.- 
Vate 26.10.2021 Asian valmistelua on jatkettu edellisen kokouksen keskustelujen 

pohjalta. Tarkoitus on, että päävastuu vaalien käytännön järjestelyis-
tä on kunnilla, joilla on osaavaa henkilöstöä ja kokemusta vastaavien 
vaalien järjestelyistä. Kuntien osalta keskeisin toimija on Turun kau-
punki, joka on sitoutunut avustamaan aluevaalilautakuntaa erityisesti 
asiantuntijahenkilöresurssien osalta. Lisäksi on tarkoitus, että Vaten 
toimesta annetaan järjestelyihin tarvittavaa avustavaa henkilöstöä 
sekä tiloja ja laitteita. 

 
 Vaten tulisi myös laatia OM:n ohjeen mukaan päätös maksettavista 

kokous-, työtunti- ym. palkkiosta. Jos lautakunta ottaa henkilöstönsä 
hyvinvointialueen ulkopuolelta, myös sille tulee maksaa palkkiot. Oh-
jeen mukaan palkkiotason määrää kukin hyvinvointialue itse, mutta 
se voi ottaa mallia esimerkiksi kuntien keskusvaalilautakuntien jäse-
nilleen ja henkilöstölleen maksamista palkkioista. Päätösesityksen 
mukaiset palkkiot noudattavat poliittisen seurantaryhmän jäsenten 
palkkiota ja muilta osin siinä viitataan Turun keskusvaalilautakunnan 
määrittelemiin tasoihin. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin  
 

1. merkitsee tiedoksi aluevaalilautakunnan hallinnollista tukea kos-
kevat järjestelyt 

2. päättää aluevaalilautakunnan jäsenen kokouspalkkioksi 136.40 
euroa/kokous, ja että puheenjohtajalle maksetaan jäsenen ko-
kouspalkkiota korotettuna 50 prosentilla   

3. päättää, että aluevaalilautakunta voi palkata asiantuntijoita ja 
avustavaa henkilöstöä tehtävien vaatimin määrin esim. kunnista. 
Maksettavista, kohtuullisista palkkioista päättää aluevaalilauta-
kunta. Palkkiossa ja muissa kuluissa noudatetaan Turun keskus-
vaalilautakunnan määriteltyjä tasoja. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
 
 
 
 
43 § VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN TILINTARKASTUSYHTEISÖN 

VALINTA 
 
VATE 43 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
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 Väliaikaisen toimielimen tehtävänä on valmistella hyvinvointialueen 

toiminnan ja talouden käynnistämistä. Hyvinvointialueen tulee pitää 
myös valmisteluajan toiminnastaan kirjanpitoa ja toiminta ja talou-
denpito täytyy myös tilintarkastaa. Varsinais-Suomen väliaikainen 
toimielin on päättänyt hankkia talous- ja henkilöstöhallinnon tukipal-
velut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Sairaanhoitopiirin tämän 
hetkisenä tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Tämän 
vuoksi BDO Audiator Oy olisi luonteva tarkastusyhteisö myös Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueelle tilikausien 2021 ja 2022 osalta. 

 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialue on pyytänyt 27.9.2021 päivätyllä 

tarjouspyynnöllä tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä tarjousta 
hyvinvointialueen lakisääteisistä talouden ja hallinnon tarkastusta 
koskevista tilintarkastuspalveluista koskien tilikausien 2021 ja 2022 
tarkastusta. Tilikaudet ovat vuoden 2021 osalta 1.7.-31.12.2021 ja 
vuoden 2022 osalta 1.1.-31.12.2022.    

 
 BDO Audiator Oy on toimittanut määräaikaan mennessä tarjous-

pyynnön mukaisen tarjouksen hyvinvointialueelle. Tarjouksen hinta 
sopimuskaudelle (tilikaudet 2021-2022) on yht. 7200 - 8400 euroa 
(alv 0 %). Tarjous on liitteenä. 

 
 Liite 1 § 43 
 
 Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään sopimuksen tekohetkellä 

JHT, HT Minna Ainasvuorta. Lisäksi tarpeen mukaan hyvinvointialu-
een käytössä on sekä koko Suomen BDO-konsernin henkilöstön, et-
tä kansainvälisen verkoston asiantuntijuus.  

 
 Palveluhankinnan kokonaishinta jää alle hankintalain mukaisen kan-

sallisen kynnysarvon. Hankinta toteutetaan suorahankintana BDO 
Audiator Oy:ltä.  

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tilin-

tarkastusyhteisöksi tilikausille 2021 ja 2022 valitaan BDO Audiator 
Oy. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
  
 
 
 
44 § ICT-SIDOSYKSIKKÖYHTIÖIDEN OSAKEMERKINNÄT  
 
VATE 44 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 2M-It Oy:n suunnattu osakeanti 
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 Hyvinvointialueiden perustaminen edellyttää laajoja alueellisia muu-

toksia mm.  ICT –infrastruktuuriin, toimialariippumattomiin tietojärjes-
telmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestel-
miin sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin. 2M-It Oy on sosiaali- ja 
terveydenhuollon ict –palveluja sairaanhoitopiireille ja kunnille lähes 
maan kattavasti tuottava julkisomisteinen osakeyhtiö. Yhtiö tuottaa 
myös Varsinais-Suomessa sote –toimintansa hyvinvointialueelle luo-
vuttaville kunnille ja sairaanhoitopiirille merkittävän osan niiden ny-
kyisistä ict –palveluista. Yhtiöllä on siten merkittävä rooli myös hy-
vinvointialueen muutosten toteuttamisessa.  

 
 Yhtiön osakassopimuksen mukaan osapuolet ovat sitoutuneet luo-

pumaan yhtiön osakkeista ensisijaisesti sen julkisoikeudellisen yhtei-
sön hyväksi, jolla on osakkaan sijaan velvollisuus järjestää ja tuottaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita alueellaan, jos osakas ei 
enää toimi sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaja- tai järjestämisvas-
tuussa. Siten Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on 1.1.2023 siir-
tymässä merkittävä määrä yhtiön osakkeita.  

 
 Koska 2M-It Oy toimii osakkainaan olevien julkisyhteisöjen julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15§:n hankin-
tayksiköiden sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa, Varsinais-
Suomen hyvinvointialueen tulisi muodostaa yhtiöön omistussuhde 
hankkiakseen palveluja yhtiöltä ennen em. järjestämis- ja tuottamis-
vastuun ja osakkeiden siirtymistä nykyisiltä toimijoilta. 

 
 2M-IT Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen 23.9.2021 suunnatun osa-

keannin avaamisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Anti on 
voimassa 29.10.2021 asti. Antiin osallistuminen edellyttää sitoutu-
mista Osakassopimukseen, Merkintälistan allekirjoittamista ja osak-
keiden merkintähinnan suorittamista. 

 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi 30 

osaketta hintaan 74 euroa osakkeelta. Merkintähinta on yhteensä 
2220 euroa. 

 
 Hyvinvointialueen ICT –muutoskustannusten rahoitukseen hyväksy-

tään osakkeiden hankinta in-house –järjestelyjen muodostamiseksi. 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hankesuunnitelmassa ja rahoi-
tushakemuksessa on tähän varauduttu. 

 
 UNA Oy:n suunnattu osakeanti 
 
 UNA Oy:n tilanne on sidosyksikkönä hankintalain ja hyvinvointialu-

een ICT –muutoskustannusten rahoitukseen näkökulmasta vastaava 
kuin 2M-It Oy:llä, jonka vuoksi edelle selostettuja seikkoja ei toisteta 
tässä.  
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 Hyvinvointialueiden sote-toiminnan järjestämisen tuki on UNA ratkai-

sujen strateginen tavoite. Tässä tehtävässä sote-toiminnan digitali-
saation tuki ja tiedon integrointi ovat ratkaisujen Ydin UNA ja Loma-
ke UNAn keskeiset toiminnallisuudet. Usealta hyvinvointialueelta on 
lähestytty UNA Oy:tä ja pyydetty yhteistyön mahdollistamiseksi osa-
keannin järjestämistä. 

 
 UNA yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2021 on päättänyt koh-

dennetun osakeannin järjestämisestä hyvinvointialueille. Osakeanti 
koskee C-osakesarjaa ja merkintäaika on 30.4.2022 saakka. Osak-
keiden merkintähinta on 300 euroa osakkeelta ja kullakin hyvinvoin-
tialueella on oikeus merkitä enintään 10 osaketta. Merkintähinta on 
siten yhteensä 3000 euroa.  

 
 Muut sidosyksikköyhtiöt 
 
 Muiden mahdollisten sidosyksikköyhtiöiden osakkuuksien osalta 

päätökset valmistellaan erikseen siinä vaiheessa, kun yhtiöiden tar-
joamien palveluiden ostot tulevat ajankohtaiseksi. Edellä mainitut 
kaksi yhtiötä toimivat valtakunnallisesti, joten niiden osalta suunnattu 
osakeanti on ollut tarkoituksenmukaisin tapa liittyä yhtiöiden omista-
jaksi. Sen sijaan kapeamman ja paikallisemman omistuspohjan 
omaavien yhtiöiden osalta on mahdollista sopia tarvittaessa esimer-
kiksi osakkeiden ostoista suoraan joltain nykyiseltä omistajalta.   

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin päättää  
 

1. merkitä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle tarjotut 30 kappa-
letta 2M-It Oy:n osaketta  

2. merkitä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle tarjotut 10 kappa-
letta UNA Oy:n C-osakesarjan osaketta  

3. valtuuttaa puheenjohtajan suorittamaan osakemerkintöjen käy-
tännön toimet. 

-.-.- 
 
 Merkittiin, että Arja Pesonen 2M-It Oy:n hallituksen puheenjohtajana 

ja Jari-Pekka Tuominen UNA Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat 
esteellisyydestään ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi. Vate valitsi Sirpa Rantasen toimimaan sihteerinä tämän asia-
kohdan ajan. 

-.-.- 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
45 § ICT-RAHOITUSHAKU JA TIETOJENHALLINNAN TAVOITTEET 
 
VATE 45 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
Vate 12.10.2021 Väliaikainen valmistelutoimielin päätti edellisessä kokouksessa 

28.9.2021 ICT-muutosrahoituksen hausta ja valtuutti puheenjohtajan 
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hankkimaan yhteistyökumppanit rahoitushakujen valmisteluun. Avus-
tushaku on auki ajalla 16.9. - 22.10.2021. 

 
 Esityslistan liitteenä on tilannekatsaus rahoitushaun tilanteeseen 

sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tietojenhallinnan tavoittei-
siin. 

 
 Liite 1 § 34 
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun tilannekatsauksen tiedoksi.  
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
-.-.- 
 
Vate 26.10.2021 Hakuaika päättyi 22.10.2021 ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue on 

toimittanut hakemuksen määräajassa. 
 
 Puheenjohtaja antaa tilannekatsauksen laaditusta hakemuksesta ja 

sen valmistelusta.  
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
  
46 § LIFECARE-OHJELMISTOJEN PÄIVITYS 
 
VATE 46 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Osassa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnista käyttää asia-

kas- ja potilastietojärjestelmänä TietoEvryn toimittamaa LifeCare-
ohjelmistoa. Kyseiseen ohjelmistoon on tulossa versiopäivitys vuo-
den 2022 aikana. 

 
 Versio/vuosipäivitys sisältää sekä teknisiä järjestelmän päivityksiä 

että lakisääteisiä muutoksia. Päivitys on käytännössä välttämätöntä 
tehdä, koska vanhaa versiota ei enää tulla tukemaan Tiedon toimes-
ta. Päivitys on tärkeä myös asiakasnäkökulmasta etenkin tietoturvan 
osalta sekä 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen 
vuoksi. 

 
 Kyseisen ohjelmiston päivityskustannus on merkittävä, arviolta 200-

300 k€/käyttäjäorganisaatio. Toisaalta kunnille syntyy tällä hetkellä 
merkittäviä säästöjä, koska ohjelmistotoimittaja ei ole kyennyt toimit-
tamaan mm. vuosijulkaisuja, eikä niihin liittyvät kustannuksia ole si-
ten myöskään syntynyt. Päivityskustannuksia ei ole tehdyn selvityk-
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sen mukaan mahdollista sisällyttää myöskään ICT-
muutosavustushakemuksen kautta myönnettävään rahoitukseen, 
koska avustus myönnetään hyvinvointialueelle ja sitä ei voi siirtää 
kunnille päivitysten tai toiminnan rahoittamiseen vuonna 2022. Kun-
nat eivät voi olla myöskään osatoteuttajia hankkeessa. Tämän osalta  
löytyy vastaus ministeriöiden UKK palstalla 
https://soteuudistus.fi/usein-kysyttya-ict-muutoksen-
valtionavustuksesta. 

 
 Vaten tulisi käydä keskustelua päivitystä koskevista seuraavista sei-

koista: 
 

- päivityskustannukset vaikuttavat suurilta 
o ovat ovatko kunnat käyneet toimittajan kanssa keskustelua 

siitä, onko kyseessä vain vuosipäivitys vai sisältääkö päivi-
tys muutakin? 

o mikä on kustannus, mikäli ohjelmistoon tehdään vain täy-
sin välttämättömät päivitykset 

o kuntien tulisi huomioida, että vuosimenoina rahoitettavat 
vuosipäivitykset eivät lähtökohtaisesti ole leasing –
kelpoisia  

- ylipäänsä lesing-rahoitusratkaisun taloudellisuus hyvinvointialu-
een näkökulmasta  

- siirtyvätkö mahdolliseen keskeneräisen päivitysprojektin kustan-
nukset hyvinvointialueelle, mikäli versiopäivitys ei ole valmis 2023 
alussa? 

 
 Hyvinvointialueen näkökulmasta olisi todennäköisesti perusteltua, 

että kunnat huolehtisivat tässä vaiheessa vuodelle 2022 vain välttä-
mättömät päivitykset. Tällöin hyvinvointialue voi ottaa suunnitelmalli-
sesti kantaa vuodesta 2023 eteenpäin ja tehdä keskitetysti mahdolli-
set lisätilaukset ja päivitykset.  

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin käy kes-

kustelun edellä asian esittelyssä kuvatuista seikoista ja sopii asian 
viestimisestä kunnille. 

 
-.-.- 
 Käydyn keskustelun aikana todettiin, että on perusteltua kerätä tiedot 

nykyisistä sopimuksista ja tarkistaa, mitä niissä on tarkkaan ottaen 
sovittu.  

-.-.- 
 
Päätös Väliaikainen valmistelutoimielin kävi keskustelun edellä asian esitte-

lyssä kuvatuista seikoista ja päätti, että voimassaolevat LifeCare -
sopimukset toimitetaan puheenjohtajistolle, ja että 2M-IT Oy:n kautta 
voidaan saada selvitys kansallisesta tilanteesta. 

 
 Lisäksi todettiin, että myös muihin aptj-järjestelmiin on tulossa vas-

taavia päivityksiä. 
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47 § TIETOJEN JA MATERIAALIEN KERÄÄMINEN 
 
VATE 47 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Vate on keskustellut aiemmin lähettävistä ja vastaanottavasta orga-

nisaatiosta ja muun muassa siitä, miten varmistetaan tietoja ja mate-
riaalien kerääminen kaikilta osapuolilta yhtenäisessä muodossa ja 
aikataulussa. Puheenjohtaja esittelee kokouksessa alustavan esityk-
sen, miten Vate ja valmisteluorganisaatio lähtee keräämään tietoja ja 
materiaaleja.  

  
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun esittelyn tiedoksi ja sopii asian jatkovalmistelun vastuineen 
ja aikatauluineen. 

  
Päätös  Väliaikainen valmistelutoimielin päätti merkitä annetun esittelyn tie-

doksi, ja että asia käsitellään seuraavaksi yhdessä hankejohtajien 
kanssa.  

 
 
48 § HYVINVOINTIALUEEN ORGANISAATIOMALLIN VALMISTELU 
 
VATE 48 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Hyvinvointialueen organisaation valmistelu on ensisijaisesti poliitti-

sen seurantaryhmän työlistalla mutta Vaten on myös tärkeää käydä 
keskustelua eri organisaatiomallien vahvuuksista ja haasteista Var-
sinais-Suomessa. Puheenjohtaja esittelee kokouksessa erilaisia mal-
leja, joita on valmisteltu tai valmistellaan eri puolilla maata ja käy-
dään keskustelu seuraavista askeleista. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun organisaatiomallikeskustelun tiedoksi. 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
49 § POLIITTISEN SEURANTARYHMÄN TÄYDENTÄMINEN  
 
VATE 49 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin asetti 21.9.2021 § 19 piirijärjestöjen 

esityksistä poliittisen seurantaryhmän ajalle 21.9.2021- 28.2.2022 
seuraamaan Varsinais-Suomen sote-uudistuksen toimeenpanoa. 
Asettamispäätöksen mukainen kokoonpano on seuraava: 
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Jäsen Varajäsen 
Minna Arve (Kok) Sini Ruohonen (Kok) 
Ville Valkonen (Kok) Niko Aaltonen (Kok) 
Mari Mikkola, (Kok) Hanna Sirkiä (Kok)  
Juhani Nummentalo (Kok)  Elina Suonio-Peltosalo (Kok) 
Tarja Mäki-Punto-Ristanen (Kok) Sanna Pitkänen (Kok) 
Ari Korhonen (Sdp)  Antti Kotti (Sdp) 
Piia Elo  (Sdp) Minttu Ojanen (Sdp) 
Janne Sjölund (Sdp) Juha Mäkilä (Sdp)  
Niina Alho (Sdp) Päivi Rantanen (Sdp) 
Jerina Wallius (Ps)  Antti Olkinuora (Ps) 
Matti Naavasalo (Ps) Sanna Hirvonen  (Ps) 
Mikael Miikkola (Ps) Mikko Kangasoja (Ps) 
Pekka Kuusisto (Kesk) Jani Kurvinen (Kesk) 
Päivi Maisila (Kesk) Teija Ek-Marjamäki (Kesk) 
Elina Rantanen (Vihr) - 
Pekka Heikkilä (Vihr) - 
Katri Kapanen (Vas) Kaisa Vallavuori (Vas) 
Jaakko Lindfors (Vas) Jukka Kärkkäinen (Vas) 
Regina Koskinen (Rkp) Ghita Edmark (Rkp) 

 
Seurantaryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Minna Arve, 1. varapu-
heenjohtajaksi Ari Korhonen ja 2. varapuheenjohtajaksi Mikael Miik-
kola. 
 

 Vihreiden piirijärjestö on nyt toimittanut täydennyksen koskien vara-
jäseniä ja esittänyt Elina Rantasen varajäseneksi Janina Andersso-
nia ja Pekka Heikkilän varajäseneksi Marko Lindbergiä. 

 
Päätösesitys  Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin täydentää 

21.9.2021 § 19 tekemäänsä poliittisen seurantaryhmän asettamis-
päätöstä siten, että Elina Rantasen varajäseneksi valitaan Janina 
Andersson ja Pekka Heikkilän varajäseneksi Marko Lindberg.   

 
 
 Päätös  Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
 
 
50 § MUUT ASIAT 
 
VATE 50 § 26.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
  
Päätös Merkittiin, että muita asioita ei ollut. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 Matti Bergendahl 

puheenjohtaja 
Jari-Pekka Tuominen 
sihteeri 
 
 
 
Sirpa Rantanen 
sihteeri (44 §) 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Pöytäkirjan pykälät: 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50 § 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytän-
töönpanoa.  
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Pöytäkirjan pykälät: § 
 
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.  
 
Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
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. 
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
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. 

 


