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21.08.2020

ALUEELLISEN VALMISTELUN JAOSTO
Aika:

perjantai 21.08.2020 klo 10:00–12:00

Paikka:

Skype-kokous, kokouslinkki

Läsnä:

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, (kokouksen pj)
Taru Koivisto, johtaja, STM, (I varapj)
Vuokko Lehtimäki, erityisasiantuntija, STM
Kristiina Mukala, lääkintöneuvos, STM
Jaska Siikavirta, johtaja, STM
Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM
Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö, VM
Janne Koivukoski, pelastusneuvos, yksikön päällikkö, SM
Ilpo Helismaa, hallitusneuvos, SM
Kimmo Parhiala, yksikön päällikkö, THL
Sirkku Pikkujämsä, ylilääkäri, THL
Päivi Husman, johtaja, Työterveyslaitos
Tarja Myllärinen, johtaja, Kuntaliitto
Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Aija Tuimala, projektipäällikkö, KT Kuntatyönantajat
Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, HUS
Marina Erhola, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä
sij. Timo Louna, vs. toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä
Anna Arola-Järvi, kehittämisjohtaja, Varsinais-Suomen shp.
Antti Parpo, muutosjohtaja, Turun kaupunki
Jaakko Herrala, sote-muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto
Niina Haake, projektipäällikkö, Hämeen liitto
Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun Sote
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaup.
Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki
Jari Jokela, johtaja Lapin sairaanhoitopiiri
Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, Helsinki
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, Helsingin kaupunki
Taru Kuosmanen, hyvinvointijohtaja, Tampereen kaupunki
Timo Aronkytö, apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaup.
Kati Kallimo, toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki
Jari Iskanius, rahoitusjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
Anna-Kaisa Pusa, kaupunginjohtaja, Kurikan kaupunki
Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja, Heinolan kaupunki
Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja, Kangasalan kaupunki
Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja, Liperin kunta
Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärven kunta
Olli Riikonen, kunnanjohtaja, Tohmajärven kunta
Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan shp
Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, Varsinais-Suomen shp
Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, Helsingin kaupunki
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Erikseen kutsuttuna:

Jari Sainio, pelastusjohtaja, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Heikki Vähäkuopus, riskienhallintapäällikkö, Turun kaup.

(–)
( –)

Olli-Pekka Ojanen, pelastusjohtaja, Pirkanmaan pelastuslaitos
Krista Kurppa, taloussuunnittelija, Tampereen kaupunki
Jukka Koponen, pelastusjohtaja, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Erkki Asikainen, pelastuspäällikkö, Kuopion kaupunki
Petteri Helisten, pelastusjohtaja, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Mika Haverinen, pelastuspäällikkö, Oulun kaupunki
Antto Korhonen, erityisasiantuntija, VM
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM
Pilvi Rantanen, erityisasiantuntija, STM
Krista Björkroth, asiantuntija, STM
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Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, STM
Pasi Leppänen, neuvotteleva virkamies, VM
Miikka Vähänen, neuvotteleva virkamies, VM
Vappu Vienamo, viestinnän asiantuntija, STM
Linda Soikkeli, erityisasiantuntija, STM
Maarit Hiltunen-Toura, erityisasiantuntija, STM
Emmi Korkalainen, asiantuntija, STM
Maria Nousiainen, projektisihteeri, STM

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

Käsitellyt asiat
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja Kari Hakari STM:stä avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen
kokouksen muistio.
2. Ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja Kari Hakari aloitti ajankohtaiskatsauksen kertoen sote-maakuntakierroksen olevan nyt
käynnissä ja jatkuvan syyskuun alkuun. Kierroksen yhteydessä käydään ministeritilaisuuden jälkeen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen
valtionavustuspäätösten mukainen valtionavustushankkeiden keskustelu, jonka tavoitteena on käydä
läpi hankkeiden tilanne ja yhteistyökäytäntöjä. Lisäksi puheenjohtaja toi myös puheenvuorossaan esiin
jaoston jäsenmuutokset koskien TYKS erva alueen ja THL:n edustusta.
STM:n erityisasiantuntija Linda Soikkeli jatkoi ajankohtaiskatsausta kertoen tulevien sote-maakuntien
ohjauksesta (liite 2), josta säädetään sote-uudistusta koskevassa lakiluonnoksessa. Uutena keskeisenä
ohjauksen keinona on jatkuvaluonteinen, matalan kynnyksen vuorovaikutus, jota halutaan rakentaa,
kehittää ja harjoitella yhdessä alueiden kanssa. Asiaan liittyen on luotu kysely, johon jaoston jäsenten
toivotaan vastaavan. Vastauksia käsitellään seuraavassa jaoston kokouksessa 17.9.
Finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen jatkoi ajankohtaisista asioista VM:n osalta. Keskeistä VM:n
valmistelussa on tällä hetkellä lausuntojen käsittely ja lakien viimeistely. VM on myös mukana
aluekierroksilla vastaamassa mm. hallintoon, omaisuuteen ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin.
Syksyllä aletaan myös valmistella uudistuksen toimeenpanon valmiutta, johon liittyy keskeisesti
jaostossakin työstettävä tiekartta. Monialaisten maakuntien parlamentaarisen selvitystyön valmistelut
VALTIONEUVOSTO | Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, PL 23, 00023 Valtioneuvosto

3(4)

ovat myös käynnissä ja ensimmäinen kokous järjestetään 27.8. Lisäksi keskiössä on korona-tilanteeseen
liittyvien asioiden hoitaminen kuten mm. kunnille aiheutuvat kustannukset ja korvauskäytännöt, EU:n
elpymispaketin vieminen käytäntöön ja harkinnanvaraisen valtionosuuden hakuprosessi.
Hallitusneuvos Ilpo Helismaa esitteli SM:n osalta ajankohtaisia asioita. Pelastustoimen järjestämislaki
osana lakipakettia on lausuntokierroksella. Lausuntoja odotellaan ja lakiesitystä vielä viimeistellään. SM
on myös mukana ministereiden aluekierroksella. Kierroksen aikana on noussut esiin huoli rahoituksen
riittävyydestä ja ensihoidon synergian turvaamisesta. Helismaa kertoi lisäksi, että SM:n alueellisen
valmistelun koordinaattorina ja näin ollen SM:n alueellisen valmistelun ohjauksesta ja verkostoista
vastaavana aloittaa lokakuussa Markus Viitaniemi. Pelastustoimen kehittämishankkeiden hankehaut
myös käynnistyvät ensi viikolla.
3. Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevasta lakiluonnoksesta
ja sen lausuntokierroksesta
Kysymyksiin vastaamassa olivat hallitusneuvos Auli Valli-Lintu (STM), neuvotteleva virkamies Miikka
Vähänen (VM), neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen (VM) ja hallitusneuvos Ilpo Helismaa (SM).
Rahoituksen ja talouden näkökulmasta jaostossa käytiin keskustelua maakunnan kyvystä selviytyä
järjestämistehtävästä ja lisärahoituksen tarpeen arvioinnista. Myös sote-siirron muutosrajoittimesta ja
sen vaikutuksesta kuntien valtionosuuteen keskusteltiin. Sote-siirron muutosrajoittimen tarvetta
esitettiin vielä harkittavaksi, korjattavaksi tai kokonaan poistettavaksi. Lisäksi rahoituslakiin liittyen vielä
kysyttiin, miten huomioidaan tai erilliskorvataan yliopistopaikkakunnilla olevien yliopistojen ja
opetustutkimisen kehittämiseen liittyvät ylimääräiset kustannukset.
Järjestämislakiin liittyen keskustelua käytiin sote-maakuntien ohjauksesta, valvonnasta ja sotemaakuntien yhteistyösopimuksista. Lisäksi jaostossa käsiteltiin järjestämisvastuun toteuttamisen
edellyttämästä riittävästä omasta tuotannosta sekä järjestämisosaamisen mittaamisesta ja
määrittelystä. Asian yhteydessä keskustelua sivuttiin myös monituottajamallista ja sen roolista
uudistuksessa sekä palvelutuotannon alueperiaatteesta.
4. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen valtioavustuspäätökset
Asiantuntija Krista Björkroth kertoi kesäkuussa tehdyistä sote-keskuksen ja sote-rakenneuudistuksen
valtionavustuspäätöksistä (liite 4). Sote-keskuksen haussa jaettiin avustusta 23 hakijalle/alueelle
yhteensä 70 miljoonaa euroa ja sote-rakenneuudistuksessa 24 hakijalle/alueelle 120 miljoonaa euroa.
Björkroth esitteli myös kummankin valtionavustushaun hankkeiden painopisteitä ja kehitettäviä toimia.
Loppuun Björkroth vielä esitteli hankkeiden kansallista koordinointia ja ohjausta.
5. Tiekartan tilanne
Erityisasiantuntija Antto Korhonen esitteli tiekartan tilannetta (liite 5). Tiekartassa on nyt huomioitu
jaoston jäseniltä tulleet toiveet keväällä. Kokonaisuuksien sisälle lisätään jatkuvasti uusia yksittäisiä
aiheita, jotka ovat tarkoitus prosessien ja instrumenttien tarkentuessa asetella tiekartan eri vaiheiden
alle. Tiekarttaa tullaan myös työstämään yhdessä jaoston jäsenten kanssa työpajoittain ja teemoittain.
Tiekarttaa tullaan käsittelemään syyskuussa sote-uudistuksen ministerityöryhmässä ja johtoryhmässä.
Jaoston jäseneltä tuli toive, että kokonaiskuvan kokoavan päätiekartan lisäksi olisi hyvä luoda
toimialakohtaiset ja konkreettisemmalle tasolle rakentuvat tiekartat, jolloin tiekartta palvelisi maakuntia
parhaiten ja edesauttaisi valmistelun yhdenmukaisuutta. Vate-vaiheeseen pyydettiin myös
kohdistamaan erityistä huomiota, koska silloin tosiasiallisesti tehdään suurin osa tehtävistä.
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6. Muut asiat
Ei käsitelty.
7. Seuraava kokous, syksyn aikataulut ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous järjestetään 17.9.2020 klo 10:00–14:00 skype-videopuheluna. Kokouksessa tullaan
työstämään tiekarttaa eteenpäin sekä käydään läpi matalan kynnyksen vuorovaikutusohjaus –kyselyn
tuloksia. Lopussa puheenjohtaja vielä esittely jaoston syksyn kokousaikataulun. Todennäköisesti kaikki
syksyn kokoukset tullaan järjestämään skype-videopuheluna. Kokouksessa myös sovittiin, että
varajäsenet tullaan jatkossa kutsumaan jaoston kokouksiin.
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