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26 § TILANNEKATSAUS 
 
 Puheenjohtaja antaa sote-valmistelua koskevan tilannekatsauksen. 
 

- tilannekuvakeskustelu Varsinais-Suomen osalta 28.9.2021 
- eri työryhmät uudistuksen tiimoilta valtakunnallisesti 
- Sote-ministeriryhmän aluekierros - Turussa 15.11.2021 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun tilannekatsauksen tiedoksi.  
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
 
 
27 § VÄLIAIKAISHALLINNON HENKILÖSTÖN REKRYTOINNIN JA PALKKAUKSEN 

PERIAATTEET 
 
VATE 21.9.2021 Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päättää työjärjes-

tyksen 14 §:n mukaan väliaikaishallinnon valmistelun henkilöstöä 
koskevat linjaukset (mm. rekrytoinnin ja palkkauksen periaatteet, 
henkilöstöedut, sopimukset ja henkilöstöjohtamisen periaatteet)  

 
 Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä 

määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen siten, että määrä-
aika päättyy viimeistään 31.12.2023 (voimaanpanolaki, 10 §). 

 
 Henkilöstöjohtaja Saija Stenbacka on valmistellut liitteenä olevan 

esityksen palvelussuhteiden keskeisistä seikoista.  
 
 Liite 1 § 22 (toimitetaan ennen kokousta) 
 
 Lisäksi VATE:n työntekijöille tulee tarjota työterveyshuolto sekä laki-

sääteinen työsuojelu. Palkattavien henkilöiden määrä on pieni, jonka 
vuoksi ehdotuksena on, että työterveyshuollon osalta osapuolten 
henkilöstö saisi työterveyshuollon joko a) omasta kotiorganisaatiosta 
tai b) LRTT Oy:stä ja ulkopuolelta palkattavat henkilöt LRTT Oy:stä. 
Työsuojelu toteutettaisiin siten, että henkilö olisi VSSHP:n työsuoje-
lun alla, mikäli hänen fyysinen työntekemispaikka on VSSHP:n tilois-
sa ja omasta kotiorganisaatiosta, mikäli hänen fyysinen työnteke-
mispaikka on siellä. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin käy lähe-

tekeskustelun VATE:n palvelussuhteisiin liittyvistä seikoista.  
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
-.-.- 
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VATE 28.9.2021 Esityslistan liitteenä seuraa edellisen kokouksen pohjalta täydennet-

ty liite. 
 
 Liite 1 § 27 
 
Päätösesitys  Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy 

liitteen 1 mukaiset palvelussuhteita koskevat linjaukset. 
 
Päätös Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 
  
 
 
28 § HANKE- JA PROJEKTIJOHTAJIEN REKRYTOINNIT 
 
 Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisten hankkeiden hankejoh-

tajien ja projektien projektipäälliköiden haku on avattu osapuolten si-
säisissä hakukanavissa 17.9.2021 siten, että hakuaika päättyy 
1.10.2021.  

 
 Hankejohtajien (5) tehtävät ovat määräaikaisia vuoden 2023 loppuun 

ja projektipäälliköiden (30) tehtävät vuoden 2022 loppuun, eli siihen 
kunnes Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa. 

 
 Työjärjestyksen mukaan väliaikainen valmistelutoimielin ottaa hanke-

johtajat ja puheenjohtaja muun henkilöstön.   
 
 Kokouksessa on tarkoitus linjata tarkemmin hanke- ja projektijohta-

jien valintaprosessia ja päätöksenteon valmistelua. 
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin  
 

1. merkitsee tiedoksi rekrytointien käynnistymisen   
2. päättää hanke- ja projektijohtajien valintaprosessissa noudatetta-

vista menettelytavoista. 
 
Päätös Väliaikainen valmistelutoimielin  
 

1. merkitsi tiedoksi rekrytointien käynnistymisen 
2. päätti, että hankejohtajien valintaa valmistelevana työryhmänä 

toimiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja että asian valmis-
telusta kiinnostuneet jäsenet voivat olla yhteydessä heihin. 

  
 
 
29 § PROJEKTITOIMISTO 
 
 Hankkeiden valmistelutyön tueksi on tarpeen perustaa VATE:n alai-

nen projektitoimisto (PMO).  PMO:n ydintehtävänä on  
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 Yhteisten tavoitteiden ja kehityskohteiden yksinkertaistaminen, 

fokusointi ja konkretisointi yhteistyössä hankejohtajien ja projekti-
päälliköiden kanssa. 

 Johdon päätöksenteon ja siitä seuraavien toimenpiteiden toteut-
tamisen kellotaajuuden nostaminen. 

 Luoda systemaattisuutta ja nopeutta. 
 
 Projektitoimiston palvelut voidaan jaotella seuraaviin luokkiin: 
  

 Aikataulun hallinta ja koordinointi 
 Riskienhallinta malli ja koordinointi 
 Muut palvelut: 

o Hankintapalvelut/ohjaus 
o ICT palvelut 
o Sihteeripalvelut 
o Asiakirja ja dokumenttien hallinta 
o Viestintäpalvelut 
o Sote strategian koordinointi 

 
 Projektitoimiston roolia, palveluja ja resursseja on kuvattu liitteessä. 
 
 Liite 1 § 29 
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin käy kes-

kustelun projektitoimiston roolista, palveluista ja resursseista. 
 
Päätös Väliaikainen valmistelutoimielin  
 

1. merkitsi tiedoksi liitteen 1 mukaisen projektitoimiston kuvauksen,  
2. totesi kantanaan, että Vate:n hankintojen osalta projektitoimiston 

tulisi lähtökohtaisesti tukeutua VSSHP:n hankintapalveluihin.  
 
  
 
 
30 § RAHOITUSHAUT 
 
 Talouisjohtaja Arja Pesonen informoin väliaikaista valmistelutoimie-

lintä rahoitushakujen tilanteesta ja hankeavustusmalleja koskevista 
muutoksista. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

tiedoksi rahoitushakujen tilanteen. 
 
.-.- 
 Merkittiin, että Arja Pesonen ilmoitti esteellisyydestään 2M-It Oy:n 

hallituksen puheenjohtajana ja poistui asian käsittelyn ja päätöksen-
teon ajaksi annettuaan ensin rahoitushakuja koskeneen tilannekat-
sauksen. 
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-.-.-  
 
Päätös Väliaikainen valmistelutoimielin  
 

1. merkitsi tiedoksi rahoitushakujen tilanteen, 
2. päätti, että väliaikainen valmistelutoimielin toimii ICT-

muutosrahoituksen hakijana,  
3. päätti valtuuttaa puheenjohtajan hankkimaan ICT-

muutosrahoitushakemukseen liittyvien selvitysten tueksi konsult-
tipalveluja enintään 120.000 euron määrään asti. 

  
 
 
31 § MUUT ASIAT 
 
 Keskusteltavia asioita jatkovalmistelua varten: 
 

 linjaukset koskien niitä kuntien ja kuntayhtymien tulevia kilpailu-
tuksia, joiden sopimukset siirtyvät HVA:lle 

o siirtyvien sopimusten hankintakausien pituus ja muut peri-
aatteet 

 linjaukset koskien kuntien ja kuntayhtymien HVA:lle siirtyvän ir-
taimiston leasing-rahoitusmalleja 

 
Päätös Väliaikainen valmistelutoimielin kävi lähetekeskustelun koskien edel-

lä mainittuja linjauksia. 
 

  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 Matti Bergendahl 

puheenjohtaja 
Jari-Pekka Tuominen 
sihteeri 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Pöytäkirjan pykälät: 26, 27, 28, 29, 31 §§ 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytän-
töönpanoa.  
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Pöytäkirjan pykälät: 30 § 
 
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), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen 
jäsen. 
 

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. 
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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. 

 
 
 


