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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1 KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esteestä saapua kokoukseen ilmoittivat Ari-Pekka Käsmä,
Ari Luostarinen ja Tuomo Ratinen. Ely-keskus ei ole vielä ilmoittanut edustajaansa.
2 KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja kävi kertauksena läpi Sote-valmistelun tämänhetkisen tilannetta Todettiin,
että keväällä on koottu alustavat tiedot Sote-kiinteistöistä, tukipalveluista ja säätiöistä ja
että vastaavilla taulukoilla voisi nyt koota puuttuvat tiedot muista yhdistyvistä toiminnoista
kuten Ely-keskuksista ja pelastustoimesta.
Todettiin, että työryhmän alueeseen kuulunee jatkossa myös sopimuksiin liittyvät
järjestelyt. Keskusteltiin asiasta ja todettiin että asioiden hallinta laajemminkin tulee ottaa
pohdittavaksi.
Päätettiin, että sote-kiinteistöasiat käsitellään asiakohtana 3.
3 SOTE-KIINTEISTÖJEN TARKASTELUA
Mikko Lepo esitteli tarkastelunäkökulmia sote-kiinteistöjen arviointiin. Todettiin, että
vuokran määräytymisen perusteet eivät ole vielä selvillä ja että tästä tulisi saada tarkempi
tieto. Suuria riskikysymyksiä sisältyy 3+1 vuoden sote-ajanjakson vuokra- ja alv-vastuisiin.
Esitettiin pohdintoja eri riskienhallinnan malleista ja keinoista, joiden käyttömahdollisuus
riippuu kuitenkin lopullisista laeista. Todettiin, että niin kunnissa kuin kuntayhtymissäkin on
käytössä erilaisia malleja, jotka vaativat eri keinoja. Palveluasumisen tarkastelu tulisi

toteuttaa erikseen, sillä myös siinä on käytössä erilaisia järjestelyjä. Sovittiin että asian
valmistelun etenemistä seurataan ja asiaan palataan seuraavissa kokouksissa.
4 RUOKAPALVELUJEN MAAKUNNALLINEN TARKASTELU JA TIEDONKERUU
Useissa kunnissa on ruokapalvelutuotantoa jonka perustiedot tulisi selvittää niin että Soteuudistuksen vaikutuksia voitaisiin suunnitella. Sovittiin, että kartoitetaan kaikkien
maakunnan kuntien ruokapalvelujen tilanne. Selvitettävänä tulee olla myös maakunnan
yhteisen inhouse-yhtiön malli ja sen mahdollisuudet. Päätettiin, että valmistellaan kysely ja
että siitä pyydetään ryhmän kommentit ennen varsinaisen kyselyn toteuttamista.
5 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN ORGANISOINTIPOHDINTOJA
Puheenjohtaja esitteli valmistelupohdintaa maakunnan hallinnon ja talouden
järjestämisestä. Todettiin, että ryhmään kutsutulle talous- ja henkilöstöhallinnon
selvityshenkilö Mikko Salmenojalle pohditaan keskeisiä kysymyksiä etukäteen. Lisäksi
puheenjohtaja kävi läpi pohdinnan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksen mallista. Pohdittava on lisäksi tulevien sote-yhtiöiden talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelujen tuotannon toteuttaminen.
6 MUUT ASIAT
Keskusteltiin työryhmän resurssitarpeista ja todettiin, että tällä hetkellä tarpeita ei ole,
mutta lakien hyväksymisen jälkeen tulee tilanne arvioida uudelleen. Keskusteltiin
mahdollisesta muiden maakuntien työryhmien tapaamisesta. Keskusteltiin tavasta jolla
kuntayhtymien toiminta loppuu sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Todettiin että
asiaan tulee saada selvyys valtakunnan tasolla.

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

