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Maakuntahallitus

Pöytäkirja

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
PYKÄLÄT

03.03.2014 klo 10.00 – 10.25
Maakuntatalo

SAAPUVILLA

Orpo Petteri, pj.
Alatalo Juuso
Haijanen Pauliina
Heikkilä Lauri
Kiviranta Esko
Koskinen Talvikki
Kurvinen Jani, 2. vpj.
Lehtinen Riitta
Kattelus Lauri
Maaskola Mika, 1. vpj.
Nieminen Raimo
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Andersson Janina
Söderlund Nina
Virolainen Anne-Mari
Vuola Hanna
Wallin Stefan

ESITTELIJÄ
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Savo Juho
Roto Markku

Maakuntajohtaja
Hallintojohtaja

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Myllymäki Pekka
Antola Jouko
Arve Minna

Mv:n puheenjohtaja
Mv:n I varapuheenjohtaja
Mv:n II varapuheenjohtaja

KUTSUTTUINA
ASIANTUNTIJOINA

Palmunen Lauri
Ålgars-Åkerholm Jessica

Edunvalvontajohtaja
Viestintävastaava

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 32

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 33

§ 32-35
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ALLEKIRJOITUKSET
Petteri Orpo
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Markku Roto
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Maakuntavirasto

Talvikki Koskinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

27.3.2014 Maakuntavirasto
Hallintojohtaja

Lauri Kattelus

§ 32, MH 3.3.2014 10:00
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 25.2.2014. Maakuntahallituksen
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen
sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.
Kuntalain 58 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
edellä mainitussa kuntalain pykälässä.

Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska
läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.
_____
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§ 33, MH 3.3.2014 10:00
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 10.6.1996 § 155, että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun
pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle,
joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon.
Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle.

Valmistelija

JS/MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Talvikki Koskinen ja Lauri Kattelus.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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EDUNV: 2/2014

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAISTA
Asia

Palautettu mh 24.2.2014 § 24
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kirjeellään 7.1.2014 Varsinais-Suomen liiton lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista eli niin sanotusta sote-uudistuksesta. Lausuntopyyntö on
osoitettu kaikille kunnille, laajasti viranomaistahoille ja järjestökentälle mukaan lukien maakunnan
liitot. Lausunto pyydetään 13.3.2014 mennessä.
Uudistusta koskeva diaesitys
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1447910&name=DLFE-28181.pdf
Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28314.pdf
Lakiesitys
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28315.pdf
Lausuntopyynnön sähköisen kyselyn kysymykset
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28402.pdf
Lausunto annetaan vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Maakuntahallinnon lausunnon antaminen
sähköisenä kyselynä on ongelmallinen. Kyselyssä on 45 kysymystä, joissa otetaan kantaa lakiehdotuksen yksityiskohtiin ”Kyllä/Ei/Ei ota kantaa” -pohjalta. Näin toteutettu kysely sopii hyvin yksittäisille henkilöille tehtäviin mielipidetiedusteluihin, mutta huonosti maakuntahallituksen antamiin
lausuntoihin

Valmistelija

LP/LL/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Väestön ikääntymisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun sekä julkisen sektorin
taloudellisten haasteiden edessä Varsinais-Suomen liitto katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistuksen toteuttaminen on välttämätöntä palveluiden turvaamiseksi kansalaisille
tulevina vuosikymmeninä. Peruspalveluiden vahvistaminen, saumattomien hoito- ja palveluketjujen
varmistaminen sekä yhdenvertaisten palveluiden tarjoaminen kansalaisille ovat oikeansuuntaiset
tavoitteet toteutettavalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukselle.
Varsinais-Suomen liitto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin näkökohtiin sote- ja perustason alueita määritettäessä sekä hallintomallista päätettäessä.
Varsinais-Suomen liitto korostaa ensinnäkin riittävän laajan väestöpohjan merkitystä sote-alueen
pohjana. Sote-alueita määritettäessä maakunnassa on ensisijaisesti turvattava tasokas erikoissairaanhoito sekä toimivat hoitoketjut, mutta myös edellytykset korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimuksen sekä koulutuksen yhdistämiseen (riittävä potilasmäärä). Varsinais-Suomen liitto katsoo, että sote-alueita muodostettaessa tulee maakunnassa ensisijaisesti, edellä mainitut seikat huomioiden, varmistaa riittävän laajan väestöpohjan kokoaminen sote-alueen pohjaksi, ja sen lisäksi arvioida muut alueelliset edellytykset maakunnan sote-alueiden muodostamiseksi.
Toisekseen Varsinais-Suomen liitto korostaa, että palveluiden järjestämismallista riippumatta asiakkaille on turvattava mahdollisuus joustavaan lähipalveluiden hyödyntämiseen, toimiviin hoitoketjuihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin asiakkaiden tarpeet huomioiden. Perustason sote-alueet
on muodostettava siten, että palveluiden saatavuus sekä toimivat hoitoketjut voidaan taata jatkossakin maakunnan asukkaille järjestämisvastuusta ja -mallista tai perustason alueen väestöpohjasta
riippumatta. Maakunnan erityispiirteenä on perustason palveluiden osalta erityisesti huomioitava
saariston ruotsinkielisten asukkaiden suuri osuus ja oikeus perustason palveluiden saatavuuteen
omalla äidinkielellään.
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EDUNV: 2/2014

Lisäksi Varsinais-Suomen liitto katsoo, että kunnilla on oltava tasavertainen mahdollisuus valita
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen hallintomalliksi joko kuntayhtymä- tai vastuukuntamalli huomioiden hallintomallin soveltuvuus kullekin alueelle. Varsinais-Suomen liitto painottaa, että kaikkien kuntien vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon on turvattava hallintomalliksi valitusta
vaihtoehdosta riippumatta.
Päätös

Jani Kurvinen ehdotti Juhani Pilpolan kannattamana, että lausunnon loppuun lisätään seuraava
kappale:
”Lisäksi Varsinais-Suomen liitto katsoo, että sairaanhoitopiirien romuttaminen tulee olemaan riskialtista, kallista, monimutkaista ja vastuukysymyksiltään erittäin ongelmallista. Sosiaali- ja terveyspalvelut voitaisiin järjestää nykyisten kuntayhtymänä toimivien sairaanhoitopiirien pohjalta. Kaikkien kuntien vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon on turvattava edelleen. Varsinais-Suomen
liitto toteaa myös, että lakiesitykseen kohdistuvat perustuslailliset kysymykset ovat vielä tutkimatta
ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitukseen liittyvät ongelmat ratkaisematta. Kunnilla tulisi olla
mahdollisuus muodostaa perustason sote-alueita vapaaehtoisesti nykyisiä yhteistyörakenteita
käyttäen. Varsinais-Suomen liitto katsoo, että on erittäin keskeistä määritellä lähipalvelulaki, joka
turvaa nykyisen kunta- ja taajamarakenteen alueella perusterveydenhuollon palvelupisteet.”
Puheenjohtaja Orpo totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki seuraavan äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Kurvisen/Pilpolan muutosehdotusta äänestävät EI. Ehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti:
Alatalo Juuso
Haijanen Pauliina
Heikkilä Lauri
Kattelus Lauri
Kiviranta Esko
Koskinen Talvikki
Kurvinen Jani, 2. vpj.
Lehtinen Riitta
Maaskola Mika, 1. vpj.
Nieminen Raimo
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Andersson Janina
Söderlund Nina
Wallin Stefan
Virolainen Anne-Mari
Vuola Hanna
Orpo Petteri, pj.

JAA
JAA
EI
JAA
EI
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
EI
JAA

Puheenjohtaja Orpo totesi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annetun neljätoista (14) JAA ääntä ja viisi (5) EI -ääntä, jolloin pohjaehdotus on tullut maakuntahallituksen päätökseksi.
_____
Lisätietoja

Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, p 0400 864 604, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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§ 35, MH 3.3.2014 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo päätti kokouksen klo 10.25.
_____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS
Ratapihankatu 36
PL 273
20101 TURKU
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Yliopistonkatu 34
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

§ 9998, MH 3.3.2014 10:00
Muu valitusviranomainen
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Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjannotteeseen.

