PÖYTÄKIRJA
Sote- ja maakuntauudistuksen taloustyöryhmän kokous
Aika

25.6.2018 klo 10:00 – 11:00

Paikka

Varsinais-Suomen liitto, neuvotteluhuone Kuhankuono, 5.krs

Jäsenet

pj
sihteeri

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, hallintojohtaja, 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
Pesonen Arja, talousjohtaja, muutosorganisaatio
Kaituri Juho, talouspäällikkö, Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Kutsuttuna

Järvenpää Tapio, tietohallintojohtaja, muutosorganisaatio

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin työjärjestys.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja on toimitettu sähköpostilla
työryhmän jäsenille.
3. Selvitys TaHe –palvelujen tuottamisesta
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.
Lindqvistin luovuttama selvitys on kokousaineiston liitteenä (Liite 1). Käydään kokouksessa selityksen keskeinen sisältö läpi. Päätös toteutusmallista on tarkoitus

tehdä lakiaikataulun varmistuttua väliaikaisen toimielimen toimesta. Lisäksi edelleen
on käynnissä tarkennuskeskustelu valtion ict –rahoituslinjauksista.

Muutosorganisaation tietohallintojohtaja Tapio Järvenpää kertoi toimeksiannon toteuttamisesta ja sen johtopäätöksistä. Valtion muutosrahoitukseen odotetaan edelleen tarkennuksia. Raportissa toteutettuun kustannusvertailuun linjauksilla ei ole vaikutusta vaan ainoastaan kustannusten rahoitukseen.
Käytiin keskustelua raportin sisällöstä ja taloustyöryhmä painotti näkemyksenään
seuraavaa:
Raporttia pidettiin asiantuntevana ja laadukkaana.
TaHe –käynnistysvaiheen toteutusmallin valinnassa on mentävä kustannukset
edellä turvaten toiminnan jatkuvuus ja käynnistyminen
TaHe palvelujen järjestämistä omana toimintana maakunnan käynnistysvaiheessa pidettiin riskienhallinnan kannalta järkevämpänä verrattuna ulkoisen
palveluntuottajan käyttöön. Ulkoisen palveluntuottajan edellyttämän vastuunjako –mallin kanssa toimiminen samaan aikaan, kun maakunnassa toiminnat ovat vasta käynnistymässä nähtiin sekä palvelujen toiminnallisina että
taloudellisina riskeinä.
4. Seuraava kokous
Kokousajankohdaksi on sovittu 21.8 klo 14 – 16.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

