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Aika 14.2.2022 klo 10-11 
 

Paikka Teams-kokous 
 

Läsnä Varsinaiset jäsenet 
 

Varajäsenet 
 

 Työnantajan edustajat 
 

 

 Petri Virolainen,  
vs. sairaanhoitopiirin johtaja, 
vaten puheenjohtaja,  
yhteistoimintaelimen 
varapuheenjohtaja  
 
Saija Rintala,  
hankejohtaja 
 
Sinikka Valtonen,  
henkilöstöjohtaja 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tuomas Heikkinen,  
vaten varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
Laura Saurama,  
hankejohtaja 
 
Tuija Mäki,  
henkilöstöpäällikkö 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Työntekijöiden edustajat:    

 Hannele Heine  
(VSSHP, SLL - JUKO) 
 
Helena Pelkonen  
(Turku, Talentia - JUKO) 
 
Niina Kankaanpää  
(VSSHP, JYTY - JAU)  
 
Janne Sjölund  
(VSSHP, JHL - JAU) 
 
Jaana Rönnholm  
(Turku, Super – Sote ry) 
 

Jussi Rantanen  
(VSSHP, Tehy – Sote ry) 
puheenjohtaja 
 
Kristiina Uutela 
neuvottelupäällikkö, sihteeri 
 
 
Kutsutut 
 
Arja Pesonen 
hankejohtaja 
 
Antti Parpo 
valmistelujohtaja 
 
Laura Klami 
projektijohtaja 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Päivi Slama  
(Turku, SLL - JUKO) 
 
Soile Mäkinen  
(Raisio, STHL - JUKO) 
 
Päivi Oikarinen  
(Turku, JYTY - JAU) 
 
Iris Pitkäaho  
(Turku, JHL - JAU) 
 
Jaana Dalén  
(VSSHP, Super – Sote ry) 
 
Pia Jormakka  
(Turku, Tehty – Sote ry) 
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Asiat: 

 
23 §                    Kokouksen avaaminen sekä laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta         

                   sopiminen 
 
24 § Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 
25 § Esityslistan hyväksyminen 

 
26 § Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 
27 §                    Väliaikaisen valmistelutoimielimen ajankohtaiset asiat ja  

hyvinvointialueen valmistelun muut ajankohtaiset asiat  
 

28 §                    Taloushallinnon ja palkanlaskennan (TAHE)-ratkaisun tilannekatsaus 
 

29 §                    Tiedoksi 
 

30 §                    Seuraava kokous 
 
31 §                    Muut mahdolliset asiat  

 
32 §                    Kokouksen päättäminen 

 
Asiat: 
 
8.2.2022 julkaistu lisälista 
 
33 §   Hyvinvointialueen hallintosääntö. Käsiteltiin 28 §:n jälkeen. 
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23 § KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDESTA JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUDESTA SOPIMINEN 
 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 
on sopinut, että kutsu kokoukseen lähetetään viikkoa aikaisemmin. 
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 7.2.2022. 

 
 
Päätösesitys  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös  Todettiin, että Virolainen toimii puheenjohtajana Rantasen ollessa 

poissa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen 
yhteistoimintaelin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
24 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 
Päätösesitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Heinen ja Laura Sauraman. 
 
Päätös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Heinen ja Laura Sauraman. 
 
 
 
 
25 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Puheenjohtaja tiedusteli, onko osallistujilla jotain huomautettavaa 
esityslistasta. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
yhteistyötoimielimen kokoukseen on laadittu lisälista. Puheenjohtaja 
ehdotti, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistyötoimielin 
päättää yksimielisesti ottaa lisälistan pykälän 33 käsiteltäväksi. 

 
 
Päätösesitys Hyväksytään esityslista. 
 
Päätös  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistyötoimielin päätti 

yksimielisesti ottaa lisälistan asian numero 33 käsiteltäväksi. 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistyötoimielin päätti lisäksi 
käsitellä lisälistan pykälän 33 Hyvinvointialueen hallintosääntö 28 §:n 
jälkeen. Esityslista hyväksyttiin. 
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26 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
 
Päätösesitys Hyväksytään 28.1.2022 kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös  Hyväksytään 28.1.2022 kokouksen pöytäkirja. 
 
 
 
 
27 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN AJANKOHTAISET ASIAT JA 

HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUN MUUT AJANKOHTAISET ASIAT 
 

Valmistelujohtaja Antti Parpo  
Vaten puheenjohtaja Petri Virolainen 
 
Alustetaan ajankohtaisia asioita. 
 
---  
 
Kokouksessa valmistelujohtaja Antti Parpo esitteli hyvinvointialueen 
valmistelutilanteen ajankohtaisia asioita ja kertoi, miten valmistelua 
jatketaan keväällä 2022.  
 
Hyvinvointialueen valmistelusta vastaavan väliaikaisen 
valmistelutoimielimen toimikausi päättyy 28.2.2022. 
Hyvinvointialueen valmistelu siirtyy seuraavaan vaiheeseen 
aluevaltuuston aloittaessa toimintansa maaliskuussa 2022. 
Operatiivinen hyvinvointialueen johtovastuu on siirtynyt 1.2.2022 
alkaen valmistelujohtaja Parpolle. 
 
Parhaillaan valmistellaan muun muassa hallintosääntöä, hankkeiden 
suunniteltuja kokonaisuuksia, hyvinvointialuejohtajan hakua ja 
poliittisen päätöksenteon järjestäytymistä. 

 
 
Päätösesitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

merkitsee asian tiedoksi. 
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28 § TALOUSHALLINNON JA PALKANLASKENNAN (TAHE)-RATKAISUN 
TILANNEKATSAUS  

 
Hankejohtaja Arja Pesonen 
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistoimintaelimen 
kokouksessa 14.1.2022 käsiteltiin etenemistä ja ratkaisumalleja 
taloushallinnon ja palkanlaskennan järjestämiseksi 
hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen väliaikainen 
valmistelutoimielimen (VATE) kokouksessa 18.1.2022 asia jäi 
pöydälle, jotta kunnilla olisi mahdollisuus perehtyä ratkaisuun. 
Kuntien talousjohtajilta saadut palautteet puoltavat Vatelle 
ehdotettua ratkaisumallia. Lisäksi toteutettiin erillinen läpikäynti 
Turun kaupungin edustajien kanssa. 
 
Vaten kokouksessa 1.2.2022 valmistelujohtaja teki kokouksessa 
muutetun päätösesityksen, jonka mukaan Vate päätti käynnistää 
taloushallinnon ja palkanlaskennan projektit, joiden tavoitteena on 
toiminnan järjestäminen hybridimallilla siten, että Sarastia toimisi 
sopimuskumppanina tarpeellisiksi katsotuilta osin oman toiminnan 
tukena. Lisäksi päätettiin valmistella tarvittavat hankintapäätökset 
aluehallinnon päätettäväksi maaliskuussa ja valmistella Sarastian 
osakkuuden hankinta seuraavaan kokoukseen. 
 
Käytännössä edelleen ainoa realistinen toteutusmalli on nojautua 
sairaanhoitopiiriltä siirtyviin järjestelmäsopimuksiin. Taloushallinnon 
osalta erikoissairaanhoidossa tulee säilymään merkittävä 
ylimaakunnallinen ja muiden maksajien palvelujen laskutus, jonka 
rakentaminen muun kokonaisuuden päälle nostaisi merkittävästi 
riskejä ja kustannuksia sekä vaarantaisi valmistelussa painotettua 
kassavirran turvaamista hyvinvointialueella. Projektisuunnittelua 
jatketaan ja siinä tarkennetaan projektiresursointia ja Sarastian sekä 
muiden mahdollisten palveluntuottajien roolia. Tärkeää on 
suunnitella kokonaisuus siten, että kaikki osapuolet pystyvät 
huolehtimaan myös oman toimintansa jatkuvuudesta sekä 
valmistelun aikana, että yli hyvinvointialueen käynnistysvaiheen. 
 
--- 
 
Arja Pesonen alusti asiaa. Hyvinvointialueen väliaikainen 
valmistelutoimielimen (VATE) kokouksessa 1.2.2022 käsiteltiin 
asiaa, mutta päätösesitystä muutettiin siten, että Sarastia voisi 
toimia sopimuskumppanina. 

 
Henkilöstön edustajat pyysivät täsmennystä Sarastian roolin ja sen 
mittakaavaan. Pesonen totesi, että asiaa selvitetään, mutta 
kokonaistoimintojen siirtoja ei valmistella, vaan kyse on 
tarkoituksesta harkita projektin resursointia osittain ostopalvelua. 
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Organisaatioiden nykyinen tukipalveluiden toiminta pitää huomioida 
vuoden 2022 loppuun. 

 
 
Päätösesitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

merkitsee asian tiedoksi. 
 
 
 
 
29 § TIEDOKSI 
 
 
 
 
30 § SEURAAVA KOKOUS 
 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 
kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 28.2.2022 Teams-
ympäristössä kello 12-13. 

 
 
31 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
 
 
 
32 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.57. 
 
 
33 § HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNTÖ 

 
Projektijohtaja Laura Klami 
Hankejohtaja Arja Pesonen 
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä on valmisteltu 
oheisen liitteessä 2 kuvatun alustavan toimielin- ja 
tulosaluerakenteen pohjalta. 
 
Hallintosäännön valmistelun lähtökohtana ovat olleet poliittisen 
seurantaryhmän 14.12.2021 tekemät linjaukset.  
Hallintosääntöä on valmisteltu kokonaisuutena, jotta valmistelu 
etenee vuoden 2022 aikana mahdollisimman sujuvasti kohti 
1.1.2023 järjestämisvastuun siirtymistä. 
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Aluevaltuuston ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa tulee olla 
edellytykset valita ainakin aluehallitus ja tarkastuslautakunta sekä 
antaa edellytykset aluehallituksen työn käynnistämiselle. 
 
Poliittisen seurantaryhmän 14.12.2021 linjaamassa mallissa on viisi 
lautakuntaa: 

- Ruotsinkielisten palveluiden lautakunta (lakisääteinen 

kansalliskielen lautakunta) 

- Ikäkaarilautakunnat 

- Lasten ja nuorten 

- Työikäisten 

- Ikääntyneiden 

- Pelastuslautakunta 

 

Ruotsinkielisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on huolehtia 
hyvinvointialuelaissa määrätyistä tehtävistä. Ruotsinkielisten 
palveluiden lautakunta antaa vuosittain aluehallitukselle 
kertomuksen ruotsinkielisten palveluiden toteutumisesta 
hyvinvointialueella. 
 
Ikäkaarilautakunnat ohjaavat ja kehittävät tehtäväalueensa 
palveluiden kokonaisuutta ja yhteensovittamista asiakkaan 
näkökulmasta hyvinvointialueella. Ikäkaarilautakunnat valmistelevat 
tehtäväaluettaan koskevat strategiset linjaukset ja ohjausdokumentit 
valtuuston päätettäväksi sekä seuraavat niiden toteutumista.  
 
Valmistellussa mallissa tarkoitus on, että pelastuslautakunta toimii 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella alueen 
pelastusviranomaisena. 
 
Lähtökohtana valmistelussa on ollut aikaansaada malli, jossa 
lautakunnalla on päätösvaltaa, mutta budjettivalta on tiukasti 
aluevaltuustolla ja aluehallituksella. 
 
Aikataulua on virkamiesvalmistelussa valmisteltu siten, että 
ensimmäisessä aluevaltuustossa 2.3.2022 käsiteltäisiin 
hallintosäännön ylätaso, kevään 2022 aikana tulosalueita ja 
viranhaltijaorganisaatiota koskevat kohdat ja loppuvuonna 2022 
viimeistään marraskuussa saatettaisiin päätettäväksi 
hallintosääntöön tehtävät tarpeelliset tarkennukset valmistelun 
edettyä. Organisaation päättäminen riittävän yksityiskohtaisella 
tasolla kevään aikana on välttämätöntä käyttäjätason ICT–
järjestelyjen sekä taloushallinnon ja palkanlaskennan toteuttamiseksi 
onnistuneesti. 
 
Hallintosäännön luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. 
 



Varsinais-Suomen hyvinvointialueen  Pöytäkirja  Nro 3/2022 
väliaikainen yhteistoimintaelin 
    Kokouspvm. 
    14.2.2022  § 23-33  

 

14.2.2022 § 33 LIITE 1 VSHVA hallintosääntö LUONNOS 8.2.2022 
 
---  
 
14.2.2022 § 33 LIITE 2 Hallintosäännön valmistelu 
 
Laura Klami esitteli asiaa. 
 
Henkilöstön edustajat nostivat esille kohdan 1.6. maininnan 
yhteistoimintaorganisaation rakenteesta. Laura Klami totesi 
kokonaisuuden täsmentyvän valmistelun edetessä.  
 

Laura Klami tarkensi, että valmisteluasultaan hallintosääntöluonnos 
vastaa Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömallia. Ensi 
vaiheessa on määritelty hallintosäännön ylätaso eli 
luottamustoimielinten roolia. Jatkossa tarkentuu tulosalueita ja 
ylimpiä viranhaltijoita koskeva toimivalta.  
 
Henkilöstön edustajat toivoivat valmistelussa huomioitavan 
yliopistollisuuden ja edellyttivät pöytäkirjamerkintää siitä, että 
henkilöstön edustus erilaisissa toimielimissä tulee huomioida 
valmistelussa. Henkilöstön edustuksen osalta todettiin asian 
nostettavan uudelleen tarkasteluun valmistelussa. 
  

 
 
Päätösesitys  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

merkitsee asian valmistelun tiedoksi. 
 
Päätös  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin 

merkitsee asian valmistelun tiedoksi. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 
 

Petri Virolainen   Kristiina Uutela 
varapuheenjohtaja   sihteeri 

 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
 

Hannele Heine   Laura Saurama 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 
   
 
 
 
 
 


