ESITYSLISTA
Sote- ja maakuntauudistuksen taloustyöryhmän kokous
Aika
Paikka

28.5.2018 klo 10:00 – 12:00
Varsinais-Suomen liitto, neuvotteluhuone Kuhankuono, 5.krs

Jäsenet

Paikalla:
Helin Anu, kunnanjohtaja, Pöytyä
Juntti Seppo, talousjohtaja, Salo
Katila Tiina, yksikön päällikkö, ELY –keskus
Koskinen Ari, kunnanjohtaja, Vehmaa
Kärkkäinen Marja, hallintojohtaja, Mynämäki
Laiho Jukka, johtaja, Turku
Laurila Else-Maj, hall. lakimies, ELY ja TE –keskus
Törrönen Katja, vs. kunnanjohtaja, Pyhäranta
Nieminen Tero, talousjohtaja, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
Romppainen Sirpa, talous- ja hallintojohtaja, Laitila
Takala Anne, talousjohtaja, Uusikaupunki
Kankaanpää Niina, henkilöstön edustaja, JAU
Max Lönnqvist, muutosorganisaatio
Kaituri Juho, talouspäällikkö, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Pesonen Arja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

sihteeri
pj.

1.Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
3. Tilannekatsaus Varsinais-Suomen maakunnan valmisteluun
Taloustyöryhmälle esitetään katsaus koko muutosvalmistelun tilanteesta.
-

Varsinais-Suomen maakunnassa n. 480000 ihmistä, 8,6 % maan väestöstä
Syksyn aikana olisi tarkoitus valita 79 jäseninen maakuntavaltuusto
Positiivisen rakennemuutoksen alue, n. 25 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.

-

Maakunnan valmistelussa työskentelee tällä hetkellä 56 henkilöä, joista 35 osa-aikaista.
Pj. kävi läpi muutosorganisaatiota ja valmistelun organisoitumista.

-

Mitä tavoittelemme?
Asiakas ennen organisaatiota
Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy
Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä- ja peruspalveluja, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita
Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden

-

Rahojen pitää riittää!
Laki määrää, että voi olla vain yksi Sote-liikelaitos ja sen yhteydessä Sotekeskus. Pelastustoimi on todennäköisesti ja tarkoituksenmukaista olisi olla omana liikelaitoksena.

-

Valtakunnalliset palvelukeskukset ovat tässä vaiheessa suunniteltu seuraavasti:
Maakuntien Tilakeskus Oy, Vimana Oy, Sotedigi Oy ja Kasvudigi Oy.

-

Valinnanvapaus aiheutti huolestuneisuutta, erityisesti sen avautuminen ja siirtyminen kunnista uuteen maakuntaan. Sotepuolen valinnanvapaus on alkamassa vuonna 2021 ja Suun
terveydenhuollossa myöhemmin 2022–2023.

-

Asiakirjavalmistelu käynnissä ja samoin Maakunnan perustamisvalmistelu etenee; tärkeimpinä hallinto-, talous- ja kiinteistövalmistelut.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi

4. Varsinais-Suomen maakunnan rahoitus
Valtiovarainministeriö on päivittänyt toukokuussa viimeisimmät maakuntien rahoituslaskelmat. Uusimmissa laskelmissa on huomioitu 2017 toteutuneet määräytymistekijät ja ne on esitetty vuoden 2019 tasossa. Läpikäydään katsaus maakunnan rahoitukseen.
-

Maakuntien rahoitus; suurin osa yleiskatteellista ja erillisrahoitusta. Lisäksi maakunnat saavat asiakas- ja käyttömaksutuloja. Maakunnat voivat ottaa myös lyhytaikaista lainaa.
Yleiskatteellisesta rahoituksesta tarkoitus siirtyä vuosina 2020–2024 tarveperusteiseen rahoitukseen.
2020 rahoitus 2018 ja 2019 toteutuneiden kustannusten keskiarvona.
V-S yleiskatteellisen rahoituksen tehtäväkokonaisuuden kustannustaso yhteensä n 2,08
Meuroa.
Valtion asettama menorajoitin on tarkoitus leikata maakuntien rahoitusta vuodesta 2020
vuoteen 2030 suunnilleen 13 prosenttia.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi

5. Kuntien omaisuussiirtojen ohjeistukseen valmistautuminen
Muutosorganisaatiossa on tehty alustavaa valmistelua kunnilta siirtyvien omaisuussiirtojen koordinoimiseksi. Muutosorganisaatiosta Max Lönnqvist esittelee sisältöä,
ohjeistusluonnosta ja aikataulutusta. Lähtötilanne kunnissa lienee hyvin erilainen ja
on tärkeää saada ohjeistus mahdollisimman kattavaksi ja eri näkökulmat huomioonottavaksi päällekkäisen työn välttämiseksi.
-

Kuntien siirtyvä omaisuus; kolme pääkategoriaa, käyttöomaisuus, irtaimisto ja muu om.
Käyttöomaisuudessa suurin osa, investoinnit ja mm. leasing

-

irtaimisto, osa on irtaimistorekisterissä, lääkintärekisteri erikseen, it-laitteet Turkukonsernissa leasingilla.
muu omaisuus; mm. kiinteistöihin sijoitetut taide-esineet, testamenttilahjoitukset, käteiskassat, asiakkaiden- ja potilaiden hallussa oleva käteinen ja muut omaisuus (Poti-järjestelmä)
Muuta huomioitavaa, Mikä on pienhankintaraja kunnissa? Hyvät käytännöt muissa kunnissa? Asiakasvarojen hallinnointi? 4 vapaaehtoista PARAS-kuntayhtymää (lastensuojeluky,
Akseli, Paimio-Sauvo, Härkätie)

-

Kiinteistöjen irtaimisto siirtyy maakunnalle ja kiinteistöt Maakuntien tilakeskukselle. Huolta
aiheuttaa esim. tämän irtaimiston vakuutus. Muissa kunnissa kuin Turussa tilat ja irtaimisto
melko pientä, joten ei äkkiseltään aiheuta huolta.

-

Monissa kunnissa esim. suunth:n kalusto liisattu, joten ei aiheuta käyttöomaisuuden osalta
siirtymäongelmaa. Suosituksena kannattaisi olla niin, että liisattu kalusto lunastetaan itselle. Käyttöomaisuuden raja-arvo on suurimmalla osalla kuntia yli 10.000 euroa. Sitä pienemmän kaluston arvo menisi irtaimistoon.

-

Kiinteistöjen ja kaluston siirtyminen Maakuntaan? Kuntien intressit säilyttää ja luopua kiinteistöistä erilaisia! On väläytelty jopa välirahoitusta kaluston myymiseksi ulkopuoliselle taholle, josta Maakunta lunastaisi käyttöomaisuutta. Samoin kiinteistöjä on jo yhtiöitetty ja
monet kunnat eivät halua ottaa riskiä mahdollisesti käsiin jäävien rakennusten osalta, kun
palveluntuottajasta ei ole vielä tietoa. Pelastuslaitoksen tilat tulevat pääosin säilymään
kuntien vuokraamina, sen osalta ei ole vaihtoehtoista palvelun tuottajaa.
Päätösehdotus: Sovittiin ohjeistuksen jatkotyöstämisestä. Varaudutaan siirtyvän
omaisuuden kartoitukseen, josta saamme lisävalaistusta syksyn aikana!?!

6. TaHe –projektin valmistelu
Projektin valmistelua on jatkettu johtavien viranhaltijoiden marraskuussa tekemän
linjauksen mukaisesti. Muutosorganisaatio on antanut toimeksiannon Anne Lindqvistille laatia suositus maakunnan aloittavasta Tahe -järjestämisratkaisusta. Uuteen tilannearvion teettämiseen päädyttiin, koska alkuvuodesta keskeytettiin valtakunnallisen Hetli –palvelukeskuksen valmistelu ja edellinen suositus oli laadittu Hetlin edellyttämien reunaehtojen pohjalta. Lisäksi valtion muutosvaiheeseen myöntämään ict rahoitukseen on Hetlin valmistelun keskeyttämisen seurauksena tehty ehtoja. Toimeksiannon on määrä valmistua 11.6.2018. Päätös maakunnan tulevasta TaHe -ratkaisusta on edelleen tarkoitus tehdä lakien tultua voimaan ja väliaikaisen toimeenpanoelimen toimesta. Suositus on tarkoitus käsitellä taloustyöryhmässä sen valmistuttua.
-

Tahe -palveluiden osalta on tarkoitus välttää maakunnallisia investointeja, palveluntuotanto hoidettaisiin palvelumaksuna olemassa olevilla järjestelmillä. Uusiin järjestelmiin ei

ole siis mahdollista saada rahoitusta. Aikaa on hyvin vähän, enää puolitoista vuotta. Aikaisintaan on mahdollista tehdä päätös taloushallinnon järjestämisestä lakien voimaan tulon
jälkeen elokuussa, joten käytännössä aikaa jää vielä vähemmän.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ja käsitellään asiaa kesäkuun kokouksessa lisää.
7. Seuraava kokous
Tavoite olisi pitää kesäkuussa kokous ainakin TaHe –valmistelun käsittelemiseksi.
Ehdotus kokousajankohdasta päätettiin ma 25.6 klo 10 – 11.
Elokuun kokousajankohdaksi päätettiin ti 21.8 klo 14 – 16.
8. Kokouksen päättäminen
-

Kokous päättyi klo 11.47.

