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32 § TILANNEKATSAUS 
 
VATE 32 § 12.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Puheenjohtaja antaa sote-valmistelua koskevan tilannekatsauksen. 
 

- tilannekuvakeskustelu Varsinais-Suomen osalta 12.10.2021 
- eri työryhmät uudistuksen tiimoilta valtakunnallisesti 
- hyvinvointialueiden neuvottelut 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun tilannekatsauksen tiedoksi.  
-.-.- 
 Merkittiin, että Salon kaupunki on ilmoittanut valinneensa Laura Ala-

Hannulan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseneksi Tero Nissisen 
tilalle. 

-.-.- 
     
Päätös  Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
 
 
33 § HANKEJOHTAJIEN JA PROJEKTIPÄÄLLIKÖIDEN VALINNAT 
 
VATE 33 § 12.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Hankejohtajien tehtävät olivat haettavana osapuolten sisäisissä ha-

kukanavissa ajalla 17.9-1.10.2021. Määräajassa saapui 37 hake-
musta, joista on laadittu liitteenä oleva yhteenveto. 

 
 Liite 1 § 33 (henkilörekisteri, ei-julkinen, jaetaan vain kokoukseen 

osallistuville)  
 
 Hankejohtajien valintaa on valmisteltu puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan toimesta. Työjärjestyksen 14 § 5. kohdan mukaan väli-
aikainen valmistelutoimielin ottaa ja erottaa hankejohtajat. 

 
 Esitys valittavista hankejohtajista annetaan aikataulusyistä vasta 

kokouksessa. 
 
 Projektipäälliköiden haku oli käynnissä samanaikaisesti yhdessä 

hankejohtajien haun kanssa. Hakijoina oli yhteensä 97 henkilöä, jois-
ta useat hakivat useampaa projektipäällikön tehtävää. Tarkoituksena 
on, että väliaikaisen valmistelutoimielimen valitsemat hankejohtajat 
käyvät puheenjohtajiston kanssa läpi hankekokonaisuutensa liittyvät 
hakemukset, jonka jälkeen puheenjohtaja tekee työjärjestyksen mu-
kaisesti projektipäälliköiden valintapäätökset.     
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Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin 
 

1. valitsee hankejohtajat kokouksessa tehtävän esityksen mukai-
sesti, 

2. valtuuttaa puheenjohtajan päättämään hankejohtajien palvelus-
suhteiden ehdoista aiemmin 21.9.2021 käsiteltyjen linjausten 
pohjalta. 

 
 
-.-.- 
 Merkittiin, että Laura Ala-Hannula, Arja Pesonen ja Sirpa Rantanen 

ilmoittivat hakijoina esteellisyydestään ja poistuivat asian käsittelyn 
ja päätöksenteon ajaksi. 

 
-.-.- 

 
Puheenjohtajan kokouksessa antama päätösesitys 
 
 Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin 
 

1. valitsee hankejohtajat seuraavasti: 
 

a) Hanke 1. Hallinto, talous ja tukipalvelut Arja Pesonen (VSSHP)  
b) Hanke 2. Johtaminen ja osaaminen Laura Saurama (Turun kau-

punki) sekä Saija Stenbacka (VSSHP)  
c) Hanke 3. Palvelujen järjestäminen Sirpa Rantanen (VSSHP) se-

kä Katariina Kauniskangas (Turun kaupunki)  
d) Hanke 4. Yhdyspinnat Jenni Kiviluoto (Turun kaupunki) sekä An-

neli Pahta (Salon kaupunki)  
e) Hanke 5. ICT Johannes Holvitie (VSSHP) vastuullaan niin, että 

hankekokonaisuudessa tukee lisäksi Janne Mutanen (VSSHP).  
f) Pelastustoimen koordinaatio: Mika Kontio (Alpe) (varalla Mika Vil-

janen, Alpe). 
 

2. valtuuttaa puheenjohtajan päättämään hankejohtajien palvelus-
suhteiden ehdoista aiemmin 21.9.2021 käsiteltyjen linjausten 
pohjalta. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.  
  
 
 
34 § ICT-RAHOITUSHAKU JA TIETOJENHALLINNAN TAVOITTEET 
 
VATE 34 § 12.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 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. 
 
  
  
 
 
35 § SALON SAIRAALAN POIKKEUSLUPAHAKEMUS 
 
VATE 35 § 12.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Salon kaupunki ovat tehneet 

sosiaali- ja terveysministeriölle rajoituslain (Laki kuntien ja kuntayh-
tymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- 
ja terveydenhuollossa) edellyttämän hakemuksen rakennusinves-
tointia koskevan poikkeusluvan saamiseksi Salon sairaala -
hankkeeseen. 

 
 Rakennushankkeesta on tehty liitteenä 1 oleva hankesuunnitelma, 

joka on hyväksytty VSSHP:n valtuustossa 15.6.2021 § 10 ja Salon 
kaupunginvaltuustossa 21.6.2021 § 69. 

 
 Liite 1 § 35 
 
 STM on lähettänyt poikkeusluvan hakijatahoille täsmentäviä kysy-

myksiä koskien hanketta ja pyytänyt muun ohella toimittamaan hy-
vinvointialueen tämänhetkisen valmisteluorganisaation lausunnon 
hankkeesta. 

 
 Hankkeen valmistelussa on nimenomaisesti huomioitu myös hyvin-

vointialueen näkökulma. Salon sairaalakampuksen uudistushanke 
on lähtenyt liikkeelle toiminnallisten muutosten tarpeesta sekä ra-
kennusten huonokuntoisuudesta johtuvasta peruskorjaustarpeesta. 
Asian valmistelun aikana Salon kaupungilla ja VSSHP:lle tuli näke-
mys peruskorjauksen myötä mahdollistuvasta toimintojen yhdistämi-
sestä ”yhden luukun” periaatteella. Myös hankkeen toteuttamistapa 
ja rahoitusmalli, jossa kyseinen rakennuskokonaisuus on tarkoitus 
investoida kokonaisuudessaan VSSHP:n taseeseen, on lähtökohtai-
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sesti hyvinvointialueen edun mukainen, eikä edellytä järjestämisvas-
tuun siirtymisvaiheessa 1.1.2023 enää erillisiä epävarmoja sopimus-
järjestelyjä sairaanhoitopiirin omaisuuden ja sitoumusten siirtyessä 
kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle. 

 
 Esityslistan liitteenä on ote VSSHP:n valtuuston pöytäkirjasta 

15.6.2021 § 10, josta käy yksityiskohtaisemmin ilmi hankkeen taustat 
sekä asian valmistelu. 

 
 Liite 2 § 35 
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin antaa 

Salon sairaalan uudistamisen hankkeesta seuraavan lausunnon: 
 
 Hanke on perusteltu hyvinvointialueen näkökulmasta, koska sen 

valmistelussa on huomioitu ja yhteensovitettu Varsinais-Suomen eri-
koissairaanhoidon tulevat tarpeet ja Salon alueen perusterveyden-
huolloin näkökulma sekä sote-uudistuksen omaisuus- ja sopimussiir-
toja koskevat seikat.    

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
  
 
 
36 § HANKINTOJA KOSKEVAT LINJAUKSET  
 
VATE 36 § 12.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin kävi edellisessä kokouksessa lähe-

tekeskustelun linjauksista koskien niitä kuntien ja kuntayhtymien tu-
levia kilpailutuksia, joiden sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. 

  
 Keskusteluissa nousivat esille muun muassa siirtyvien sopimusten 

hankintakausien pituus ja muut periaatteet. 
 
 Asiaa on valmisteltu ja esityksenä on, että väliaikainen valmistelu-

toimielin pyytäisi valmistelussa mukana olevia osapuolia huomioi-
maan mahdollisuuksien mukaan alla olevat linjaukset tulevissa sote-
hankinnoissaan. 

 
 Hankintojen kilpailutuksissa käytettävät sopimuskausivaihtoehdot: 
 

1. Määräaikainen sopimus vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jäl-
keen erilliset optiovuodet (esim. 2023, 2024 ja 2025) siten, että 
jokaisen optiovuoden osalta tehdään erillinen optiopäätös esi-
merkiksi viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin optiovuoden 
alkua.  
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 sopimuksessa olisi hyvä mahdollistaa myös optioiden osittai-

nen käyttöönotto.  
2. Määräaikainen sopimus vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jäl-

keen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana esimerkiksi 6-
12 kuukauden irtisanomisajalla.  
 irtisanomisaika mahdollistaa sen, että uutta kilpailutusta pys-

tytään valmistelemaan ja sopimuskauden aloitusajankohtaa 
arvioimaan rauhassa hyvinvointialueella 

 irtisanomisaikaa määritettäessä on hyvä ottaa tilaajan omien 
suunnitelmien lisäksi huomioon myös se, minkälaisia velvoit-
teita palveluntuottajalle on asetettu sopimuskaudelle ja minkä-
laisesta palvelusta on kyse  

 on tärkeää huomioida sote-palveluita koskeva hankintalain 
kirjaus, jonka mukaan ”Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita 
koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankin-
tayksikön on määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot si-
ten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoi-
tuksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille.”  

o ottaen huomioon asiakkaan, jota varten palvelu kilpailu-
tetaan, voi olla syytä tehdä sopimukseen tarkempi kir-
jaus siitä, että yksittäisen asiakkaan palvelu jatkuu tois-
taiseksi voimassaolevana sopimuksena hankintasopi-
muksen päättymisen jälkeenkin.  

o hankintasopimuksessa tai palvelunkuvauksessa tulisi ol-
la ehdot, jotka kattavat asiakaskohtaisen palvelun 
muuttamista koskevat ehdot.  

 
 Ottaen huomioon, että päätös option käyttöönottamisesta tulee teh-

dä viimeistään kolmen vuoden kuluttua alkuperäisen sopimuksen te-
kemisestä, on vaihtoehto 2. pääsääntöisesti joustavin.    

  
 Linjausten tavoitteena on mahdollistaa tulevan hyvinvointialueen 

mahdollisuudet järjestellä sille siirtyvät erittäin laajat ja monitahoiset 
hankintakokonaisuudet siten, että ne ovat tarkoituksenmukaiset koko 
hyvinvointialueen kokonaisuuden näkökulmasta.  

 
 Kiinteistöjä koskevat vuokrausperiaatteet ja niihin liittyvät palvelut 

valmistellaan vielä erikseen tiekartan mukaisissa hankkeissa, ja niitä 
koskevat ohjeistukset tulevat siten erikseen. Myös näiden osalta on 
kuitenkin todennäköisesti perusteltua pyrkiä välttämään yksittäisiä 
pitkiä sitoumuksia. 

 
 Edelleen väliaikainen valmistelutoimielin kiinnittää huomioita siihen, 

että osapuolten mahdollisissa hyvinvointialueille siirtyvissä leasing-
rahoitussopimuksissa huomioitaisiin alueen veronmaksajien koko-
naisetu.    

 
Päätösesitys Väliaikainen valmistelutoimielin pyytää hyvinvointialueen kuntia, sai-

raanhoitopiiriä, erityishuoltopiirejä ja alueen pelastustointa huomioi-
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maan mahdollisuuksien mukaan edellä asian esittelyssä todetut lin-
jaukset niissä kilpailutuksissa, joiden sopimukset tulevat siirtymään 
hyvinvointialueelle. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin lisäyksellä, jonka mukaan sopimuksen 

määräaikaisuus voi hyvinvointialueen näkökulmasta olla perusteltua 
ulottaa vuoteen 2023 erityisesti pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuh-
teita koskevien sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnoissa.  

 
  
 
  
 
 
37 § ALUEVAALILAUTAKUNNAN HALLINNOLLINEN TUKI 
 
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 §). 
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 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-
esta, ja että asia valmistellaan käydyn keskustelun pohjalta seuraa-
vaan kokoukseen. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
 
 
38 § SOTE-MINISTERITYÖRYHMÄN MINISTERIVIERAILU TURKUUN 
 
VATE 38 § 12.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä muut sote-

ministerityöryhmän ministerit tekevät syksyllä 2021 alueellisen kier-
roksen, jonka tarkoituksena on keskustella alueellisten toimijoiden 
kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuk-
sen toimeenpanosta hyvinvointialueilla. Kukin hyvinvointialue vastaa 
tilaisuuksien käytännön järjestelyistä.  

 
 Turkuun vierailu ajoittuu marraskuulle. Tilaisuudessa (noin 2 h) on 

ministerien puheenvuorot sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä ja 
keskustella ministerien ja virkamiesten kanssa sote- ja pelastustoi-
men uudistuksen toimeenpanosta.  

 
 Tilaisuus on tarkoitettu hyvinvointialueiden väliaikaishallinnoille, kun-

nille ja kuntayhtymille sekä muille sote- ja pelastustoimen toimijoille, 
kuten järjestöille. Tilaisuuden alustava ohjelma ja toteutus esitellään 
kokouksessa.  

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin käy minis-

terivierailun järjestämisestä keskustelun, ja valmistelua jatketaan sen 
sekä STM:n myöhemmin täsmentävien raamien mukaisesti. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
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39 § MUUT ASIAT 
 
VATE 39 § 12.10.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Kokous kävi keskustelua seuraavista asioista: 
 

- sidosyksikköyhtiöiden osakeannit 
- seuraava kokous mahdollisuuksien mukaan läsnäolokokouksena 

siten, että etäyhteydellä osallistuminen myös mahdollista 
- aluevaalien viestintä sekä tämän kokouksen viestintäasiat 
- työtila tulisi saada ensi tilassa 

 
 
 
  
  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 Matti Bergendahl 

puheenjohtaja 
Jari-Pekka Tuominen 
sihteeri 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Pöytäkirjan pykälät: 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 § 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytän-
töönpanoa.  
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Pöytäkirjan pykälät: 33 § 
 
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: 
1) päätös, johon haetaan oikaisua 



Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väli-
aikainen valmistelutoimielin 
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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. 

 


