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VATE seurantaryhmän 6. kokous
Aika:

maanantai 14.2.2022 klo 18:05 – 20:27

Paikka:

Pihlaja tai TEAMS (jos tulee paikalle, on ilmoitettava Tarjalle, maksimi määrä 6 henkilöä)

Osallistujat:

Liite 1

ASIAT:
1.
ESITYS:

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Antti Kivelä avaa kokouksen.

PÄÄTÖS:
Kokous avattiin klo 18:05.
2.

Kokoukseen osallistujien toteaminen

ESITYS:

Kokoukseen osallistuvat toteaa sihteeri nimenhuudolla (LIITE 1).

PÄÄTÖS:

Todetaan TEAMS-tiedoin kokoukseen osallistuminen.

3.

Tukipalvelut hyvinvointialueella
Valmistelijat:
Muutosjohtaja Janne Niemeläinen p. 044 717 9460, janne.niemelainen@kuh.fi;
hallinnollisten tukipalveluiden vastuuvalmistelija Anne-Mari Lappalainen p. 040 159 8235,
anne-mari.lappalainen@ylasavonsote.fi

TAUSTAT: 25.1.2022 pidetyssä VATE-seurantaryhmän ja poliittisten piirien yhteiskokouksessa sovittiin, että tukipalvelujen In -House näkemys otetaan erilliseksi asiaksi siten avattuna, että tuodaan esille kaikkien kuntien
näkökulmasta tukipalvelujärjestelyn (ruokahuolto, siivous, kiinteistöhuolto) a) hyödyt, b) ongelmat ja c)
paras mahdollinen etenemistapa. Kannanotot saataneen tukipalvelujen valmistelusta asian esittelyn tueksi, vastuuhenkilönä Anne-Mari Lappalainen Niemeläisen johdolla.
ESITTELY:

Hallinnollisia tukipalveluita koskevat kuntajohdon työpajat olivat torstaina 3.2.2022 ja perjantaina
4.2.2022 samansisältöisinä Teams-yhteyden kautta, jonka johdosta tämän asian lopullinen esitys toimitetaan kokoukseen kutsutuille tällä erillisenä asiakirjana ja se liitetään pöytäkirjaan kokouksessa sovitulla
tavalla.
3.2.2022 tilaisuudessa oli edustus seuraavista kunnista; Kaavi, Joroinen, Kiuruvesi, Pielavesi, Kuopio, Keitele, Suonenjoki, Vesanto, Rautalampi, Varkaus.
4.2.2022 tilaisuudessa oli edustus seuraavista kunnista Iisalmi, Kiuruvesi, Varkaus, Lapinlahti, Rautavaara,
Kaavi, Tuusniemi, Siilinjärvi, Joroinen, Tervo, Vieremä, Leppävirta.
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Tilaisuuksissa muutosjohtaja Janne Niemeläinen esitteli lain reunaehdot, hallinnollisten tukipalveluiden
vastuuvalmistelija Anne-Mari valmistelutilanteen. Pohjois-Savon hyvinvointialueella jo perustetun,
tukipalveluita tuottavan In-house yhtiön, Servican edustajat esittelivät nykytilaa ja toimintaperiaatteita
yhtiön toiminnan osalta.
Työpajoissa esitetyt esitysaineistot sekä muistiot, joissa kuntien näkemys ja suunnitelmat käyvät liitteestä 2 joka liitetään pöytäkirjaan kokouksessa sovitulla tavalla.

ESITYS:

Poliittinen seurantaryhmä merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy valmistelun tämänhetkisen tilanteen ja antaa tarvittaessa lisäevästystä loppuvalmisteluun mm. seuraavien osa-alueiden osalta:
-

PÄÄTÖS:

strategiset ohjauskeinot tuotannon, laadun ja talouden osalta
yhdyspinnat kuntiin lain asettamissa rajoissa

7.2.2022 kokouksessa kuultiin tukipalvelujen vastuuvalmistelija Anne-Mari Lappalaisen tilannekatsaus
kuntien tukipalveluiden tilanteesta. Sovittiin, että esittelyssä osin keskeneräistä luottamuksellista aineistoa, mistä syystä niitä ei liitetä pöytäkirjaan. Liiteaineistoksi 2 liitetään Servican katsaus asiaan.
Janne Niemeläinen totesi, että valtuustolla on käytännössä kuusi (6) vaihtoehtoa: tuottaa omana tuotantona, perustaa uusi tai uusia InHouse yhtiöitä, kilpailuttaa palvelut, hankkia kunnilta 270.000 € saakka tai
tukeutua Servicaan.
Merkittiin tiedoksi saatu tilannekatsaus. Toivottiin jatkovalmisteluavaihtoehtoisista malleista, mitä valtuusto voisi käsitellä. Tuodaan ennen valtuuston käsittelyä VATE-seurantaryhmään vaihtoehtoisia toimintamalleja laskelmineen.
Merkittiin tiedoksi, että Anne-Mari Lappalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen .

ESITTELY 14.2.2022

Tukipalveluiden järjestämisen valmistelua on käsitelty 18.10.2021 Vaten kokouksessa alla olevalla tavalla. Pöytäkirja
on otettu alle ruokahuollon palveluita koskevin osin:
Muutosjohtaja Janne Niemeläisen valmistelusta.
Hyvinvointialueen luovuttajaorganisaatioiden tukipalveluiden tuottamisesta vastaavat tällä hetkellä pääsääntöisesti luovuttajaorganisaatioiden in-house yhtiöt; Servica, Sakupe, Istekki, Monetra, Pohjois-Savo,
Järviseudun työterveys Oy sekä Islab.
Sairaanhoitopiirin purkautumisen myötä hyvinvointialueelle tulee siirtymään sairaanhoitopiirin osakeomistukset em. tukipalveluyhtiöistä. Hyvinvointialueella on mahdollisuus järjestää tukipalveluiden tuottaminen mm. seuraavilla tavoilla:
1) omana tuotantona,
2) In-house aseman perusteella tukipalveluyhtiöiden toimesta,
3) kilpailuttamalla tukipalvelut ja
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4) kohtien 1-3 erilaisilla yhdistelmillä
Kunnat eivät voi olla tukipalveluiden tuottajina suoraan hyvinvointialueelle, koska kunnan ja hyvinvointialueen välillä ei ole sellaista oikeudellista yhteyttä, mikä muodostaisi perusteen palveluiden tuottamiselle ja ne ovat toisistaan erillisiä oikeushenkilöitä.
Kuntajohdon kanssa on pidetty kolme tilaisuutta, missä on käyty läpi hyvinvointialueen tukipalveluiden
tuottamismahdollisuuksia. Lisäksi Kuntaliitto on järjestänyt erillisen tukipalveluwebinaarin, missä tukipalveluiden tuottamismahdollisuuksia on käyty läpi.
Tukipalveluyhtiöiden toimitusjohtajat ovat olleet Vaten johtoryhmän kuultavina ja he ovat kertoneet
kuinka tuottaisivat tukipalvelut hyvinvointialueelle. Toimitusjohtajia oli pyydetty ottamaan kantaa myös
alenevaan rahoitukseen ja siihen, kuinka he pystyvät tuottamaan tukipalvelut alenevassa rahoituksessa.
Lain asettamien määräaikojen puitteissa hyvinvointialueen tukipalveluita ei ole mahdollista organisoida
omaksi toiminnaksi. Lisäksi omana toimintana tukipalveluiden tuottaminen sitoisi merkittävästi hallinnollisia henkilöstöresursseja.
Laajamittainen kilpailuttaminenkaan ei ole mahdollista määräaikojen puitteissa.
Ainoa mahdollinen ja tarkoituksenmukainen tapa tukipalveluiden tuottamiseen on valmistella tukipalvelut tuotettavaksi tukeutumalla nykyisiin in-house tukipalveluyhtiöihin pl. Järviseudun työterveyshuolto
Oy. Tukipalveluyhtiön tehtävänä olisi varmistaa kattavien tukipalveluiden tuottaminen joko kokonaan
omana toimintana tai omana toimintana lisättynä täydentävillä ostopalveluilla.
Lokakuussa 2021 julkaistujen VM:n rahoituslaskelmien mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialue tulee saamaan noin 10 M€ vähemmän rahoitusta siirtymäkauden jälkeen kuin nykyiset sote-kustannukset ovat.
Rahoituksen väheneminen aiheuttaa tarpeen toiminnan uudelleen tarkasteluun hyvinvointialueella ydinpalveluiden ohella myös palveluja tuottavissa in-houseyhtiöissä. Hyvinvointialueen ostot in-house yhtiöiltä tulevat olemaan reilusti yli 10 % prosenttia hyvinvointialueen budjetista. Jatkossa on syytä tarkastella kriittisesti in-house yhtiöiden toimintamalleja ja hinnoittelua hyvissä ajoin ennen vuotta 2023.
Voimaanpanolain mukaan liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen sekä pelastuspalvelujen tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää
hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.
Periaate tarkoittaa sitä, että henkilö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, mikäli hänen tehtävistään
vähintään puolet on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelujen tukitehtäviä. Voimaanpanolain hallituksen esityksen mukaan on tärkeää varmistua myös siitä, että välttämätön palvelutuotanto turvataan siirtymätilanteessa ja muutoinkin yhteen sovitetaan henkilöstöresurssit siten, että
sekä hyvinvointialueilla että kunnilla on toimiva tukipalveluverkosto myös jatkossa.
Käytännössä tukipalveluhenkilöstön tehtäväkuvia ei ole laadittu siten, että siitä kävisi selvästi ilmi kohdistuuko työpanoksesta vähintään puolet siirtyvään toimintaan. Tästä johtuen kuntien ja tukipalveluyhtiöiden kanssa tulee käydä neuvottelut siirtyvän tukipalveluhenkilöstön määrästä. Neuvotteluissa tulee ottaa huomioon, että välttämätön palvelutuotanto turvataan siirtymätilanteessa ja muutoinkin yhteen sovitetaan henkilöstöresurssit siten, että sekä hyvinvointialueilla että kunnilla on toimiva tukipalveluverkosto myös jatkossa.

Pohjois-Savon Hyvinvointialue | Lähiosoite XX, XXXXX KUOPIO | www.pshva.fi

VATE seurantaryhmä

PÖYTÄKIRJA
14.2.2022

4 (15)

Mikäli tukipalvelut tuotetaan tukipalveluyhtiöiden toimesta, tulee hyvinvointialueelle siirtyvä tukipalveluhenkilöstö siirtää uudella liikkeen luovutuksella tukipalveluyhtiölle.
Valmistelijan päätösesitys VATElle 18.10.2021 kokoukseen:
Vate päättää, että:
1) hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottaminen valmistellaan pääsääntöisesti nykyisten in-house yhtiöiden; Servica, Sakupe, Sansia, Istekki, Monetra ja Islabin palvelujen ja tilojen varaan.
2) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin tulee toimittaa Vatelle 15.11.2021 mennessä sitoumus, missä he sitoutuvat tuottamaan tukipalvelut koko hyvinvointialueelle.
3) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin tulee laatia riskianalyysi tukipalveluiden tuottamisesta hyvinvointialueelle viimeistään 15.11.2021 mennessä.
4) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin kanssa käynnistetään neuvottelut tuottavuusohjelmien laatimisesta
heille asetettavien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
5) mikäli jonkun tukipalvelun osalta jokin muu vaihtoehtoinen malli on tarkoituksenmukaisempi toteuttaa, voidaan tukipalvelu valmistella sen mukaan.
Esittelijän päätösehdotus:
Vate päättää hyväksyä valmistelijan tekemän päätösesityksen, mitä korjattiin kokouksessa poistamalla
päätösesityksen kohdasta 1 sanat ”ja tilojen”.
PÄÄTÖS:
Todettiin, että yhteistoimintaelin kokouksessaan 18.10.2021 puolsi esitettyä valmistelulinjausta, ml. työterveyshuollon erillinen myöhempi käsittely. Yhteistoimintaelin toivoo huomioitavaksi lisäeläketurvan
tukipalveluhenkilöstön siirtosuunnitelmia laadittaessa. VATE hyväksyi esittelijän korjatun päätösesityksen tukipalvelujen linjauksena valmistelussa.

---------Kuten Vaten 18.10.2021 asiaselosteesta käy ilmi, on haasteet ruokahuollon palveluiden tuottamiselle
muiden vaihtoehtojen kuin Servican osalta todettu mittaviksi.
Tukipalveluiden valmistelua, mukaan lukien ruokahuollon palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialueella
ovat ohjanneet seuraavat periaatteet:
1) tukipalvelutuotannon turvaaminen häiriöttä 1.1.2023 alkaen
2) potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistaminen sen turvaaminen
3) tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien minimointi
4) hyvinvointialueen kannalta taloudelliset ratkaisut ottaen huomioon kuntien intressit voimassa olevan
lainsäädännön asettamissa rajoissa
Alla on kuvattu poliittisen seurantaryhmän 7.2.2022 kokouksessa esille nostettujen ruokahuollon palveluiden järjestämisvaihtoehtojen mahdollisuudet ja rajoitteet.
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1) Kunnat tukipalveluiden tuottajina hyvinvointialueelle
Kunnat eivät voi olla tukipalveluiden tuottajina suoraan hyvinvointialueelle, koska kunnan ja hyvinvointialueen välillä ei ole sellaista oikeudellista yhteyttä, mikä muodostaisi perusteen palveluiden tuottamiselle ja ne ovat toisistaan erillisiä oikeushenkilöitä.
Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että kunnat yhtiöittävät toimintansa silloin, kun ne toimivat kilpailluilla markkinoilla. Tukipalveluiden tuottaminen hyvinvointialueelle täyttää tämän kriteerin. Julkisena
toimijana hyvinvointialueella ei ole mahdollisuutta hankkia kunnilta tukipalveluita kilpailuttamatta niitä
hankintalain mukaisesti
Edellä olevasta johtuen tämä vaihtoehto tukipalveluiden tuottamiselle ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaan mahdollista.

2) Tukipalveluiden tuottamista koskevan siirtymäsäännöksen hyödyntäminen
Kuntien hyvinvointialueille tuottamien tukipalvelujen yhtiöittämiselle ehdotetaan yhden vuoden siirtymäaikaa, jos kunta on tuottanut kyseisiä palveluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon ennen vuotta 2023.
Siirtymäajasta ei ole vielä tehty päätöstä.
Siirtymäsäännöksen mukaan hyvinvointialue voisi myös siirtymäaikana ostaa palveluja kunnilta kilpailuttamatta, jos hankinta alittaa EU-kynnysarvot (207.000 €).
Siirtymäsäännöksen rinnalla ei ole esitetty muutosta henkilöstön siirtoajankohtaan. Edellä olevasta johtuen, jos kunta tuottaisi tukipalvelut hyvinvointialueelle siirtymäajan, eli vuoden 2023, niin henkilöstö on
siirtynyt voimaanpanolain mukaan jo hyvinvointialueelle 1.1.2023.
Alustavien laskelmin mukaan jokaisen Pohjois-Savon kunnan omassa tuotannossa olevat ruokapalvelut
ylittävät kokonaisuutena EU:n kynnysarvon 207 000 €.
Pienimmissä kunnissa (Tervo, Vieremä, Joroinen), jotka ovat jo luopuneet omasta ruokapalvelu-tuotannosta, voidaan olla lähimpänä tätä kynnysarvoa.
Edellä olevasta johtuen tämä vaihtoehto tukipalveluiden tuottamiselle ei ole esitetyn siirtymäajan, koko
vuosi 2023, osalta mahdollista, mikäli siirtymäaika tulisi voimaan.
Mikäli siirtymäaika tulisi voimaan, on mahdollista, että halukkaat kunnat tuottaisivat ruokahuollon palveluita hyvinvointialueelle niin pitkään, kunnes EU-kynnysarvo 207.000 € on täynnä. Suurimpien kuntien
osalta kyse olisi ainoastaan muutamasta kuukaudesta ja pienimpienkin kuntien osalta reilusti alle vuodesta.
Edellä olevan siirtymäajan jälkeen hyvinvointialueen ruokapalveluiden tuottaminen täytyisi joka tapauksessa järjestää muilla tässä asiaselosteessa kuvatuilla lain mukaisilla tavoilla.
Edellä olevasta johtuen siirtymäajan hyödyntämistä EU-kynnysarvoon asti, mikäli siirtymäsäännös tulisi
voimaan, ei voida pitää tarkoituksenmukaisena eikä hyvinvointialueen edun mukaisena.
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Myös tässä vaihtoehdossa täytyy huomioida hyvinvointialueelle siirtyvään ruokapalveluhenkilöstöön
kohdistuvat vaikutukset. Ruokapalveluhenkilöstö tulee siirtymään voimaanpanolain mukaisesti hyvinvointialueelle joka tapauksessa 1.1.2023, koska voimaanpanolakiin ei ole esitetty tältä osin muutosta.

3) Ruokahuollon palveluiden kilpailuttaminen
Hyvinvointialueella on mahdollista kilpailuttaa ruokahuollon palvelut joko kokonaan tai osittain. Kokonaiskilpailutukseen varattava aika, ottaen huomioon hyvinvointialueen maantieteellisen laajuuden sekä
ruokahuollon palveluita tarvitsevien yksiköiden määrän, tulee olla riittävän pitkä. Pelkästään tarjouspyynnön sisältömäärittely, kilpailutuksen toteuttaminen ja hankintapäätöksen tekeminen tulevat viemään aikaa useista kuukausista jopa vuoteen. Tämän lisäksi tarjouskilpailun voittaneelle taholle tulee
varata riittävä aika palveluverkoston rakentamiseen (tämä on täytynyt huomioida jo tarjouspyynnössä).
Kokonaiskilpailutuksessa kyseessä olisi EU-kynnysarvot ylittävä hankintakokonaisuus.
Osittaisessa kilpailutuksessa kilpailutuksen kohteena olisi erikseen määritelty maantieteellinen alue. Muu
osa ruokahuollon palveluista tulisi järjestää muilla, tässä asiaselosteessa kuvatuilla lain mukaisilla tavoilla. Osittainen kilpailutus johtaisi vähintään kaksinkertaiseen hallinnolliseen työhön hyvinvointialueella, minkä aiheuttaa kaksi tai useampi palveluntuottaja.
Edellä olevasta johtuen ruokahuollon palveluiden kilpailuttamista kokonaisuutena ei voida pitää tarkoituksenmukaisena eikä hyvinvointialueen edun mukaisena. Kokonaiskilpailutus ei ole myöskään mahdollista 1.1.2023 mennessä.
Myöskään osittaista kilpailutusta ei voida pitää tarkoituksenmukaisena eikä hyvinvointialueen mukaisena. Osittainen kilpailutus voi olla mahdollista 1.1.2023 mennessä.

4) Ruokahuollon palvelut hyvinvointialueen omana toimintana
Hyvinvointialue voi tuottaa ruokahuollon palvelut omana tuotantona. Ruokahuollon henkilöstö siirtyy
hyvinvointialueelle 1.1.2023. Ruokahuollon palveluiden tuottaminen omana tuotantona vaatisi keittiötilojen lisäksi ruokahuollon organisaation rakentamista hyvinvointialueen sisälle. Siirtyvässä ruokahuollon
henkilöstössä ei ole esimiestason henkilöstöä eikä ruokahuollon asiantuntijoita kuten ravitsemusterapeutteja. Edellä olevasta johtuen hyvinvointialueen tulisi rekrytoida merkittävä määrä ruokahuollon henkilöstöä lisää. Hyvinvointialueen hallintaan ei ole siirtymässä suoraan voimaanpanon lain nojalla keittiötiloja vaan hyvinvointialueen tulisi vuokrata ne joko kunnilta tai vapailta markkinoilta.
Lain asettamien määräaikojen puitteissa hyvinvointialueen ruokahuollon palveluita ei ole todennäköisesti mahdollista organisoida omaksi toiminnaksi 1.1.2023 mennessä. Lisäksi omana toimintana tukipalveluiden tuottaminen sitoisi merkittävästi hallinnollisia henkilöstöresursseja.
Edellä olevasta johtuen tämä vaihtoehto ruokahuollon palveluiden tuottamiselle ei ole tarkoituksenmukaista eikä todennäköisesti mahdollista 1.1.2023 mennessä.

5) Ruokahuollon palveluiden tuottaminen usean In-House yhtiön toimesta / Uusien In-House yhtiöiden
perustaminen
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Hyvinvointialue voi järjestää ruokahuollon palvelut usean In-House yhtiön toimesta.
Vate on käsitellyt 1.12.2021 kokouksessaan Varkauden kaupungin esitystä yhteisen In-Housen yhtiön
perustamiseksi alla olevalla tavalla.
Varkauden kaupunginhallitus on päättänyt esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle / väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Varkauden kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue perustaisivat yhteisen inhouse yhtiön Varkauden kaupungin alueella tarjottavien ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamiseksi hyvinvointialueen, mutta myös Varkauden kaupungin tarpeisiin. Varkauden kaupunki tarjoutuu toteuttamaan yhtiön perustamiseen liittyvät käytännön toimet sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti siten, että
tukipalveluyhtiön toiminta voisi alkaa 1.1.2023. Kaupunginhallitus esittää neuvottelujen käynnistämistä
yhteisen yhtiön perustamiseksi.
Varkauden kaupungin esitys jaetaan esityslistan liitteenä (liite 3).
Vate on päättänyt 18.10. kokouksessaan linjata tukipalveluiden valmistelun pääsääntöisesti nykyisten inhouse yhtiöiden mm. Servica varaan. Koska hyvinvointialueelle siirtyy sairaanhoitopiirin omistus Servicasta, on myös tukipalveluiden tuottaminen Servican toimesta hyvinvointialueelle tarkoituksenmukaisin
vaihtoehto. Servica on myös antanut sitoumuksen, että se sitoutuu tuottamaan palvelut koko hyvinvointialueen alueelle.
Vaten toimivaltaa on rajattu voimaanpanolaissa siten, että Vate voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2023. Vatella ei ole toimivaltaa tehdä päätöstä perustaa yhtiö Varkauden kaupungin kanssa. Uusien in-house yhtiöiden perustamista ei voida pitää myöskään tarkoituksenmukaisena, koska hyvinvointialueella on jo olemassa merkittävä tukipalveluiden tuottaja, joka kykenee tuottamaan po. palvelut. Uuden in-house yhtiön
perustamisen ei voida katsoa olevan hyvinvointialueen edun mukaista.
Valmistelijan päätösesitys:
Vate päättää, että se ei lähde neuvottelemaan Varkauden kaupungin kanssa yhtiön perustamisesta eikä
perusta yhteistä yhtiötä.
Esittelijän päätösesitys:
Vate päättää, että se ei lähde neuvottelemaan Varkauden kaupungin kanssa yhtiön perustamisesta eikä
perusta yhteistä yhtiötä, vaan valmistelua jatketaan VATEn 18.10.2021 kokouksessa tekemän linjauspäätöksen mukaisesti. Tukipalveluiden valmistelussa tukeudutaan pääsääntöisesti nykyisten in-house yhtiöiden varaan.
PÄÄTÖS:
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi esittelijän päätösesityksen ja totesi, että kunnat voivat käydä
Servican kanssa itsenäisesti neuvotteluja palveluiden järjestämisestä, niitä ei VATE lähde erikseen kuntien kanssa käymään.

--------Mahdollisuus yhden tai useamman uuden In-House yhtiön perustamiseen Pohjois-Savon maakuntaan
kuuluvan kunnan tai useamman kunnan kanssa on ollut valmistelussa tarkasteltavana.
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Vatella ei ole ollut toimivaltaa perustaa uusia yhtiöitä hyvinvointialueelle. Vaten toimivalta on rajattu
voimaanpanolaissa koskemaan 31.12.2023 saakka tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia.
Useamman In-House yhtiön malli aiheuttaisi hyvinvointialueelle ylimääräisiä kustannuksia mm. In-House
yhtiön hallinnollisten kustannusten muodossa (esityslistan liitteenä jaetaan esimerkinomainen alustava
laskelma In-House yhtiön hallinnollisista kustannuksista). Usean In-House yhtiön malli johtaisi myös vähintään kaksinkertaiseen hallinnolliseen työhön ja kustannuksiin hyvinvointialueella, minkä aiheuttaa
kaksi tai useampi palveluntuottaja.
Usean In-House yhtiön vaihtoehdossa haasteena on myös yhtiön/yhtiöiden perustaminen ja toiminnan
käynnistäminen sekä palvelutuotannon turvaaminen 1.1.2023. Haasteeksi tulee myös riittävän tukipalveluhenkilöstön varmistaminen yhtiöön/yhtiöihin. Siirtyvässä ruokahuollon henkilöstössä ei ole esimiestason henkilöstöä eikä ruokahuollon asiantuntijoita kuten ravitsemusterapeutteja. Edellä olevasta johtuen
In-House yhtiön/yhtiöiden tulisi rekrytoida merkittävä määrä ruokahuollon em. henkilöstöä lisää.
Merkittävimmät riskit usean In-House yhtiön malliin liittyvät asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä tietoturvaan ja tietotuojaan. ICT-muutosvalmistelu on perustunut tukipalveluiden osalta yhden In-House yhtiön tuotantomalliin Vaten 18.10.2021 tekemän valmistelua koskevan linjauksen perusteella.
Merkittävimmät haasteet ja riskit liittyen selvittämättömiin asiakokonaisuuksiin usean ruokahuollon palveluiden tuottajan mallissa suhteessa ICT-valmistelussa olleeseen yhden tuottajan malliin ovat seuraavat:
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

⁻
⁻
⁻
⁻

Aterioiden tilausrajapintojen rakentaminen Servican Aromin lisäksi useista eri tuotannonohjausjärjestelmistä Pegasos, Uranus, Lifecare potilastietojärjestelmään
Taloushallinnon järjestelmien rajapintojen rakentaminen Servican Aromin lisäksi
Logiikan rakentaminen sille, mihin ruokahuollon tuotannonohjausjärjestelmään tilaus lähetetään missäkin tilanteessa
Erinäiset tekniset yksityiskohdat ja reunaehdot selvitettävä tarkasti
Tukeeko potilastietojärjestelmät myös useamman ”saman merkkisen” tietojärjestelmän / useamman installaation integroimista? Esim. pystytäänkö alueen useat eri Aromi ja Jamix ratkaisut
teknisesti luomaan kokonaisuudeksi yhteen potilastietojärjestelmään
Suunniteltava, miten järjestelmäpalvelukokonaisuuden muutoksenhallinta, ylläpito ja valvonta
järjestetään, kun osapuolia lukuisia
Suunniteltava, miten eri järjestelmien muutos- ja ylläpitokustannukset jakautuvat eri organisaatioiden kesken
Hajautetussa ratkaisussa syntyy huomattavia päällekkäisiä kustannuksia
Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit, kun toiminta/tiedot hajautuvat useille eri toimijoille

Usean In-House yhtiön malli sisältää merkittäviä asiakas- ja potilasturvallisuuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan sekä häiriöttömään ruokahuollon palvelutuotannon käynnistymiseen liittyviä riskejä.
Edellä olevasta johtuen usean In-House yhtiön vaihtoehto ruokahuollon palveluiden tuottamiselle
1.1.2023 lukien sisältää niin merkittäviä ja selvittämättömiä asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä riskejä, ettei sitä ole mahdollista toteuttaa . Usean In-House yhtiön malli
on myös taloudellisesti kalliimpi vaihtoehto hyvinvointialueelle kuin yhden In-House yhtiön tuotantomalli.

6) Ruokahuollon palveluiden tuottaminen Servican toimesta
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Ruokahuollon palveluiden tuottaminen hyvinvointialueelle on mahdollista Servican toimesta.
Servican toimitusjohtaja on ollut Vaten johtoryhmän kuultavana ja hän on kertonut kuinka Servica tuottaisi tukipalvelut hyvinvointialueelle. Toimitusjohtajaa on pyydetty ottamaan kantaa myös alenevaan
rahoitukseen ja siihen, kuinka Servica pystyy tuottamaan tukipalvelut alenevassa rahoituksessa.
Servicalta, samoin kuin muilta In-House yhtiöiltä on vaadittu riskianalyysi tukipalveluiden tuottamiseen
liittyen. Servica on toimittanut vaaditun riskianalyysin ja se on käsitelty Vaten johtoryhmässä ja Vaten
kokouksessa. Riskianalyysi toimitetaan esityslistan liitteenä (ei julkinen). Riskianalyysin mukaan ruokahuollon palvelutuotannolle hyvinvointialueelle ei ole tunnistettavissa sellaisia riskejä, jotka antaisivat
perusteltua aihetta erityisiin toimenpiteisiin hyvinvointialueen puolelta.
Servican palvelutuotanto täyttää tukipalveluiden tuottamiselle asetetut vaatimukset, jotka ovat ohjanneet tukipalveluiden valmistelua.
1) tukipalvelutuotannon turvaaminen 1.1.2023 alkaen
2) potilas- ja asiakasturvallisuuden turvaaminen
3) tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien minimointi
4) hyvinvointialueelle taloudelliset ratkaisut ottaen huomioon kuntien intressit voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa
-----------Aiemman valmistelun konsulttiselvitys
Aiemman sote- ja maakuntauudistusvalmistelun yhteydessä teetettiin konsulttiselvitys “Pohjois-Savon
tulevan maakunnan tukipalvelujen järjestämisvaihtoehtojen arviointi ja selvitys eri vaihtoehtojen reunaehdoista”.
Konsulttiselvitystä ei ole voitu päivittää vastaamaan hyvinvointialueuudistuksen tilannetta mutta yleisesti
voidaan todeta, että selvityksessä olevat useat havainnot ovat suoraan sovellettavissa nykyiseen tilanteeseen.
Konsulttiselvityksen havaintoja on hyödynnetty valmistelussa.
Taloudelliset laskelmat eri vaihtoehdoista
Tarkkoja laskelmia ei tässä vaiheessa valmistelua ole edelleenkään mahdollista tehdä, koska kaikkia tarvittavia tietoja ei ole käytettävissä. Valtaosa laskelmien tekemiseen tarvittavista tiedoista sisältyy voimaanpanolain mukaiseen kuntien antamaan selvitykseen, joka kuntien tulee antaa hyvinvointialueelle
28.2.2022 mennessä. Alla on kuvattu keskeisimmät tiedot, jotka laskelmien tekemiseen tarvitaan:
-

Vuokran määrittelyä ei ole vahvistettu (koskee myös keittiöitä), ei ole tarkkoja tietoja keittiöistä ja
niiden vuokrista, koska kuntien selvitysvelvollisuus ei koske tukipalvelutiloja
Irtaimen tukipalveluomaisuuden tietoja ei ole käytettävissä. Kuntien selvitysvelvollisuus koskee
myös siirtyvää tukipalveluomaisuutta. Kunnilta näitä tietoja on kysytty jo ennakkoon, mutta ei ole
saatu kunnilta kattavia vastauksia.
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Kunnat ilmoittavat voimaanpanolain 50% säännöksen nojalla siirtyvän tukipalveluhenkilöstön
28.2.2022 mennessä. Tässä vaiheessa ei ole tarkkaan tiedossa, paljonko kunnista on siirtymässä tukipalveluhenkilökuntaa.
Kuntien selvitysvelvollisuus koskee myös tukipalveluiden sopimuksia. Valmistelussa ei vielä tiedetä,
minkä sisältöisiä sopimuksia on siirtymässä kunnista hyvinvointialueelle. Siirtyviin sopimuksiin sisältyvät myös ICT sopimukset (Aromi, Jamix) ja näiden ehdot tarkastaa, koska näillä on vahva yhteys
potilastietojärjestelmiin ja sitä kautta potilasturvallisuuteen. Siirtyviin sopimuksiin sisältyy myös kuljetussopimuksia, joilla voi olla isojakin siirtyviä vaikutuksia kokonaisjärjestelyyn ja lopullisiin kustannuksiin.

Taloudellisten laskelmien tekemiseen vaaditaan kaikki em. tiedot, että laskelmissa päästään tarkemmalle
tasolle.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, lainsäädännön reunaehdot ja lainsäädännöstä tulevat määräajat huomioiden, että Servica kykenee tuottamaan ruokahuollon palvelut hyvinvointialueelle alla olevilla tukipalveluiden valmistelun edellyttämillä kriteereillä:
1) ruokahuollon palvelut turvataan ilman katkoja asiakkaille ja potilaille 1.1.2023 alkaen
2) potilas- ja asiakasturvallisuus turvataan
3) tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit on minimoitu
4) hyvinvointialueelle taloudellinen ratkaisu, missä on otettu huomioon kuntien intressit voimassa olevan
lainsäädännön asettamissa rajoissa
Usean In-House yhtiön malli sisältää niin merkittävät asiakas- ja potilasturvallisuusriskit sekä tietoturvaja tietosuojariskit, että sitä ei voida pitää toteutettavana vaihtoehtona siten, että palvelutuotanto alkaisi
1.1.2023 eikä niin pitkään, kunnes kaikki riskit ovat asianmukaisesti selvitetty.
Kaikkien ruokapalveluiden tuotantovaihtojen osalta on laadittu swot analyysit keskeisistä vahvuuksista ja
heikkouksista sekä uhkista ja mahdollisuuksista. Alustavia karkeita laskelmia on laadittu myös usean InHouse yhtiön mallin sekä yksittäisen case esimerkin osalta.
Servica vaihtoehdon osalta laskelmia on tehty Servican kuljetuskustannuksista ja niitä on verrattu säästyviin tilavuokriin ja henkilöstökustannuksiin. Tässä vaiheessa valmistelua laskelmat ovat karkeita ja suuntaa antavia. Mikäli päätöksenteon tueksi halutaan tarkempia laskelmia ja eri vaihtoehtojen perusteellisempaa vertailua, tulee se teettää ulkopuolisella konsultilla. Aikaisemman valmistelun konsulttiselvitystä
on myös mahdollista päivittää; kustannusarvio päivittämiselle on noin 15.000 € (alv 0%).
Swot analyysit ja laskelmat toimitetaan esityslistan liitteenä ja esitellään kokouksessa. Tukipalveluiden
tuottajien valinta on tarkoitus tuoda 2.3. tai viimeistään 28.3. aluevaltuuston päätettäväksi.
Hyvinvointialueen tuoma muutos on koko siirtyvälle henkilöstölle merkittävä kuormitustekijä. Muu henkilöstö tietää, minne he ovat siirtymässä 1.1.2023. Tukipalveluhenkilöstön osalta tilanne on huomattavasti heikompi ja epätietoisuus aiheuttaa merkittävää henkistä kuormittumista epäselvästä tilanteesta
johtuen. Tukipalveluhenkilöstön jaksamisen ja henkisen kuormittumisen vuoksi asian jatkovalmistelu tulisi ratkaista mahdollisimman selvästi ja pikaisesti.
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Esityslistan liitteenä jaetaan:
LIITE 2 Vaikutusten arviointi eri näkökulmista
LIITE 3 Swot analyysit
Muu aineisto:
Laskelmia (ei julkinen ja vaatii laskelmien avaamisen kokouksessa)
KPMG:n konsulttiselvitys (ei julkinen, toimitettu VATE-seurantaryhmälle erikseen)
Servican riskianalyysi (ei julkinen, toimitettu VATE-seurantaryhmälle erikseen)

ESITYS:

Vaten poliittinen seurantaryhmä:
1) hyväksyy ruokahuollon palveluiden valmistelun asiaselosteen mukaisesti tai
2) antaa linjauksia jatkovalmisteluun ottaen huomioon käytettävissä olevat valmisteluresurssit ja
käytettävissä olevan ajan ennen aluevaltuuston käsittelyä.

PÄÄTÖS:

Keskustelua käytiin edelleen laaja-alaisesti yksittäisten kuntien tilanteesta, jos valmistelussa
tukeudutaan Servicaan, mikä valmistelijoiden näkökulmasta ainoa toteutettavissa oleva vaihtoehto. Kilpailutukseen ei aika riitä. Lisäksi useat kunnat ovat käynnistäneet neuvottelut Servican
kanssa palvelutuotannon mahdollisesta siirtämisestä Servicalle.
Tukipalvelujen henkilöstön näkökulmasta toivottiin tukipalvelujen järjestämiseen pikaista ratkaisua. Asiassa ruokahuolto on puhututtanut vahvemmin, vaikkakin laitoshuollon henkilöstöä
on valmistelun kohteena ruokahuoltoa enemmän.
Toivottiin, että lopputuloksena haettava keittiöverkosto olisi mahdollisimman laaja-alainen ja
hyödyntäisi lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Omistajaohjaus on merkityksellisessä roolissa
sekä hyvinvointialueen että Servican ohjauksessa.
Todettiin keskustelun päätteeksi päätöksenä, että hyvinvointialueen valmistelua jatketaan Servicaan tukeutuen, mahdollisuuksien mukaan kuntien näkökulmia huomioiden.

4.

Hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessi
Hyvinvointialueella on oltava strategia (laki hyvinvointialueesta 611/2021 41§), jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa
tulee ottaa huomioon:
• Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla;
• Palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;
• Hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
• Omistajapolitiikka;
• Henkilöstöpolitiikka;
• Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Hyvinvointialueen strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteuttamisen arviointi ja seuranta. Hyvinvointialuestrategian ottamisesta huomioon hyvinvointialueen talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa
säädetään 115 §:ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa.
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Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa (järjestämislaki 612/2021 11§). Palvelustrategiassa on otettava huomioon 22§:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset
tavoitteet. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet
sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista
palvelustrategian laadinnassa säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 29 §:ssä.
Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet yhdenvertaisen, laadukkaan ja kustannusvaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle (sosiaali- ja terveydenhuollon
valtakunnalliset tavoitteet):
• Yhdenvertaisuus, yhteensovittaminen, tasa-arvo
• HYTE-yhteistyö & kunnat
• TKKI ja tiedonhallinta
• YTA yhteistyö ja työnjako
• Tuottavuus & kustannusvaikuttavuus
• Investoinnit
• Varautuminen
• Muut mahdolliset asiat.
Pelastustoimen palveluista päätetään palvelutasopäätöksellä (Laki pelastustoimen järjestämisestä
613/2021 6§). Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on
otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava
niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen tulee olla voimassa määräajan. Hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uhkat, riskit tai 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti. Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä ennen sen
hyväksymistä aluehallintoviraston lausunto. Aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista.
Kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen esittelee käynnistettävää strategiaprosessia kokouksessa.
ESITYS:

Päätetään käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiatyön valmistelu yhteistyökumppanin kilpailutuksella. Yhteistyökumppanilta haetaan tukea strategiatyön fasilitointiin ja asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien osallistamiseen prosessissa.
Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta lokakuussa 2022.
Strategiatyön tavoitteena on:
• Laatia Pohjois-Savon hyvinvointialueelle yhteinen, innostava visio ja strategia vuosille 2023–2025.
• Tunnistaa strategiatyön tueksi skenaariot ja toimintaympäristön muutokset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä tehdä tiivis nykytilan arviointi.
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• Laatia strategian pohjalta konkreettinen toimintasuunnitelma.
• Osallistaa valmisteluun asiakkaat, henkilöstö ja sidosryhmät.
Strategiatyön käynnistymistä ohjaa ennen aluevaltuuston järjestäytymistä väliaikaisen valmistelutoimielimen johtoryhmä. Aluehallituksen aloitettua toimintansa strategiatyö siirtyy sen ohjaukseen.
PÄÄTÖS:

5.

Hyväksyttiin esitys strategiatyön käynnistämisestä esitetyllä tavalla. Strategiatyö kytketään Suomen kestävän kasvun ohjelmaan siten, että hankkeesta saadaan työkalu strategian toimeenpanoon.

Hallintosääntö
Pohjois-Savon hyvinvointialue on ollut valmistelemassa hallintosääntömallia hyvinvointialueille Kuntaliiton kanssa. Valmistelua on tehty syksystä 2021 lähtien. Valmisteltuun hallintosääntömalliin on istutettu
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valmisteltu toimielinrakenne ja toimielinten tehtävät ja toimivalta sekä
viranhaltijaorganisaatio ja johtavien viranhaltijoiden toimivalta.
Vate johtoryhmä käsittelee hallintosääntöluonnosta tehtyjen kommenttien perusteella 3.2. ja 10.2. kokouksissa.
Seurantaryhmälle toimitetaan hallintosääntöluonnos perjantaina 11.2.
LIITE 4 Hallintosääntö -luonnos
LIITE 5 Hallintosäännön esittelyaineisto

ESITYS:

PÄÄTÖS:

Poliittinen seurantaryhmä käy keskustelun hallintosäännöstä ja antaa evästystä sen jatkovalmisteluun.
Lisäksi käydään keskustelu siitä, tarvitaanko aluevaltuustolle järjestää erillinen perehdytystilaisuus / iltakoulu hallintosäännöstä ennen aluevaltuuston kokousta 2.3.2022.
Korjaus- ja täsmennysehdotuksia jatkovalmisteluun:
-

aluevaltuuston varapuheenjohtajien määrää esitettiin kolmeksi -> piirit keskustelevat
jaostojen jäsenmäärä ei ole 13 vaan 11-> korjataan hallintosääntöön
yhteistoimintaelimen määrittelyyn tarkennuksia
lautakuntien pj:t ei tarvitse olla hallituksen jäseniä
kokouspalkkion maksun perusteena on läsnäolo kokouksessa ilman muuta rajausta. Pöytäkirjaan
merkitään tulo- ja lähtöaika osittaisesta läsnäolosta
jaostojen jäsenmäärä 7
tarkastuslautakunnan jäseniä 8
vaikuttamistoimielimien osallistumismahdollisuuksia haluttiin parantaa lautakuntien työskentelyssä
yliopiston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin. Muiden oppilaitosten edustajien
osallistumismahdollisuuksia esitettiin
valtuustoryhmän tuesta kirjattava toimintakäytännöt tarkemmin
hallintosääntö haluttiin käsiteltäväksi henkilöstöjärjestöjen kanssa ennen seurantaryhmän viimeistä
käsittelyä
hoitotyön johtaja puuttuu hallintosäännöstä
muista luottamuspalkkioperusteista haluttiin täsmennystä tarkastuslautakunnan toimituspalkkioista
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seminaarien, iltakoulujen ja muiden vastaavien kokousten palkkiot täsmennettävä

Em. evästyksin hyväksyttiin hallintosääntö jatkovalmisteluun seuraavaan kokoukseen.

6.

Aluehallituksen väliaikaisen esittelijän / vt. aluejohtajan sekä aluevaltuuston ja aluehallituksen sihteerin valinta ja oikeudellinen tuki
Aluehallituksella tulee olla virkasuhteessa oleva väliaikainen esittelijä. Väliaikainen esittelijä voi toimia
samalla vt. hyvinvointialuejohtajana hallintosäännössä olevalla hyvinvointialuejohtajan toimivallalla. Vt.
hyvinvointialuejohtaja toimii siihen saakka, kunnes hyvinvointialuejohtaja on valittu ja tämä on aloittanut
viran toimituksen.
Aluehallituksella ja aluevaltuustolla tulee olla sihteeri, jonka tulee myös olla virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Sihteeri toimii siihen saakka, kunnes hyvinvointialueelle on valittu virkasuhteeseen viranhaltija, jonka tehtäviin po. sihteerin tehtävät kuuluvat.
Kummatkin voivat toimia osa-aikaisissa virkasuhteissa.

ESITYS
Poliittinen seurantaryhmä tekee linjauksen vt. hyvinvointialuejohtajasta sekä aluehallituksen ja aluevaltuuston sihteeristä. Todetaan, että esityksen aluevaltuustolle tästä asiasta tekee Vate.
PÄÄTÖS:

7.

Virkamiehistö (VATE) keskuudestaan tekee ehdotuksen vt. esittelijästä sekä aluevaltuuston ja aluehallituksen sihteeristä.

Hyvinvointialuejohtajan viran täyttöprosssi
Hyvinvointialuejohtajan viran rekrytointiprosessin aikataulutus on kuvattu alla. Tarjoukset rekrytointiprosessista on pyydetty viideltä eri toimijalta 16.2. klo 15:00 mennessä. Täyttöprosessin aikataulua on pidetty tiiviinä mutta toteuttamiskelpoisena.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aluevaltuusto 2.3. perustaa viran ja vahvistaa kelpoisuusehdot
Vate 3.3. julistaa viran auki
Hakuaika 3.3.-18.3. klo 16.00
Aluehallitus 21.3. päättää hakijoista haastateltavat
Haastattelut 23.-25.3.
Soveltuvuusarvioinnit 28.-31.3
Soveltuvuusarviointien valmistuminen vie pari viikkoa
Soveltuvuusarviointien esittely aluehallitukselle 18.4. ja aluehallitus tekee ansiovertailun ja esityksen aluevaltuustolle.
Aluevaltuusto 2.5. tekee valinnan
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Rekrytointiyritykset ovat tiedustelleet palkkahaarukkaa virkaan. Tämä tieto on olennainen suorarekrytoinneissa (Head Hunting), koska samaan aikaan tullaan hakemaan hyvinvointialuejohtajia muillekin hyvinvointialueille.
ESITYS:
Poliittinen seurantaryhmä hyväksyy suunnitellun aikataulun.
PÄÄTÖS:

8.

Hyväksyttiin ehdotettu virantäyttöprosessi. Palkkataso 15.000 €/kk – tai hakijan on mahdollista esittää
palkkatoiveensa.
Kokousaikataulu vuodelle 2022

Vaten johtoryhmän käsittelemä aluehallituksen ja aluevaltuuston kokousaikataulu toimitetaan esityslistan liitteenä 6.
ESITYS:

Poliittinen seurantaryhmä hyväksyy kokousaikataulun.

PÄÄTÖS:

Kokousaikatauluehdotus hyväksyttiin.

9.

Muut asiat
Aluevaltuuston 1. kokous on 2.3.2022. Poliittisten piirien sopimat paikkajaot ja niihin tehdyt henkilövalinnat toivotaan mahdollisimman pian toimitettavaksi Henna Räsäselle (henna.rasanen@kuh.fi) ja
Virpi Kauppiselle (virpi.kauppinen@ylasavonsote.fi) vaalikelpoisuuden ja tasa-arvokysymysten varmistamiseksi.
Puoluepiirit tarkentavat osaltaan tiedot ja kommentit valmistelijoille hallintosäännöstä mahdollisimman pian.

10. Seuraavat kokoukset
- Seuraava kokous tiistaina 22.2.2022 klo 18:00 – 20:00
- Mediatiedotteet laaditaan tästä kokouksesta ja tulevista.
11. Kokouksen päättäminen
PÄÄTÖS:

Pj päätti kokouksen klo 20:27.

Antti Kivelä
VATEn seurantaryhmän pj

Tarja Miettinen
VATEn seurantaryhmän sihteeri
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VATE seurantaryhmän poliittiset jäsenet 14.2.2022 kokous /TEAMSista poimittuna
(x ) maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä (KESK)
(x ) maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Pia Hedman (SDP) TEAMS
(x ) maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Jouni Holopainen (KOK)
(x ) maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markku Eestilä (KOK)
(x ) maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen (SDP) TEAMS
(x ) maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riikka Pirkkalainen (KESK)
(x ) sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi (KESK) TEAMS
(x ) sairaanhoitopiirin hallituksen 1. varapuheenjohtaja Minna Reijonen (PERUS) TEAMS
(x ) sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Kari Ojala (KOK) TEAMS
(x ) sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja Raimo Koikkalainen (SDP) TEAMS
(x ) sairaanhoitopiirin valtuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Back-Hytönen (KESK)
(x ) maakuntahallituksen jäsen Anne Roponen (VIHR), ( ) varalla Ari Paanala TEAMS
(x ) Janne Parkkila (VAS)

( ) varalla Jaakko Turunen

VATEn jäsenet

VATEn varahenkilöt

(x ) Kirsi-Tiina Ikonen TEAMS

( ) Eeva Suomalainen

(x ) Jari Saarinen (pj)

( ) Mikko Korhonen

( ) Vesa Toivanen

( ) Tanja Tilles-Tirkkonen

(x ) Anne Waldén TEAMS

( ) Jukka Tiihonen

(x ) Kati Kantanen TEAMS

( ) Merja Vartiainen

(x ) Antti Jokikokko TEAMS

( ) Petteri Ristikangas

( ) Eija Komulainen TEAMS

(x ) Kirsi Solmari

(x ) Reetta Kettunen TEAMS

( ) Joonas Hänninen

(x ) Timo Tuunainen

( ) Anitta Korhonen

(x ) Antti Hedman (1. vpj)

( ) Kari Janhonen

(x ) Janne Niemeläinen TEAMS

( ) Anne Kantanen

(x ) Leila Pekkanen

( ) Petteri Soininen

(x ) Eija Peltonen TEAMS

( ) Jari Lukkarinen

(x ) Olli Lappalainen TEAMS

( ) Minna Hiltunen T

(x ) Jukka Koponen (2.vpj)

( ) Laura Natunen

( ) Ilkka Fritius TEAMS

( ) Kirsi Ruutala

Muut osallistujat:
( x) Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja , ICT muutosjohtaja TEAMS
(x ) Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja TEAMS
(x ) Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja palvelujen muutosjohtaja
( ) Marko Korhonen, maakuntajohtaja
( ) Petteri Alanko, viestintäjohtaja
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(x ) Juuso Tamminen, kehittämisylilääkäri
(x ) Eija Jestola, terveysjohtaja
(x ) Hanna Ripaoja, YAMK opsikelija
( x) Anne Aholainen, projektipäällikkö
(x) Anne-Mari Lappalainen, vastuuvalmistelija tukipalvelut
Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta
(x ) Jussi Lampi
(x ) Tarja Miettinen, sihteeri
( ) Satu Kapanen
Poliittisten piirien edustajat:
teemu@tsoini.fi
kuopio@liikenyt.fi Leena Pöksyläinen (x)
kimmo.valta@keskusta.fi ( x)
eeva-liisa.perki-latvaniemi@kokoomus.fi (x )
tuomas.timonen@sdp.fi (x )
tiina.kaartinen@kuopio.fi (x )
henri.uljonen@gmail.com ( )
pia.pentikainen@gmail.com ( )
jaakko.turunen@vasemmistoliitto.fi (x )
simo.raty85@vihreat.fi ( )
ville.eloheimo@vihreat.fi ( )
teija.airaksinen ( )
juhani.laurinkari@uef.fi (x )
tero.kankaanpera@vihreat.fi ( )
sari.essayah@eduskunta.fi (x )
Ari Kaunisaho (x )
Mira Kokkonen (x )
Ari Paanala (x)
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Pohjois-Savon hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin

11.2.2022

Ruokahuolto, laitoshuolto, apuvälinehuolto ja välinehuolto – palveluiden tuottaminen PohjoisSavon hyvinvointialueella

Toimeenpanoon vaikutusanalyysia
Toimeenpanon kokonaisaikataulu on jo lähtökohtaisesti erittäin tiukka. Päätöksentekoon liittyvän mahdollinen aikatauluviive nähdään todellisena riskinä varmistaa palvelutuotannon käynnistymisvalmius 1.1.2023 siten, että palvelu pystytään tuottamaan.
Pohjois-Savon hyvinvointialue on maantieteellisesti laaja ja koostuu useasta eri kunnasta/toimipisteestä, esim. ruokapalveluiden käytännön tason suunnitteluun tulee
jättää ja varmistaa riittävä aika mm. tuotantokeittiöiden, kunnissa toimivien palvelukeittiöiden, kuljetusten ja jakelun varmistamiseksi, henkilökunnan yhteistoimintamenettelyprosessin lain edellyttämään toteutukseen sekä henkilökunnan koulutukseen.
Mahdolliset kilpailutukset tulee aloittaa vähintään ½-vuotta ennen tuotannon aloitusta (paikalliset tuotteet, kuljetukset, alihankintaketjut yms…).
Pohjois-Savon hyvinvointialue tulee vastaamaan 1.1.2023 järjestämisvastuullaan palvelut, ml. tukipalvelut. Tilanteessa, jossa järjestämisvastuullinen ei pysty vastaamaan
lain edellyttämällä tavalla kantaa vastuun järjestämisvastuun nojalla. Toimeenpanon
täytäntöönpanoa ei tule vaarantaa missään olosuhteissa ja mahdollisten eri vaihtoehtojen arvioinneissa tulee tähän seikkaan kiinnittää erityistä huomioita.
Merkittävänä toimeenpanon riskinä on myös ICT- valmiuksien toteuttaminen palvelutuotannolle. Yhtenäiset ICT-valmiudet ovat välttämättömiä nykyaikana ja mahdollisessa hajautetussa tuotantomallissa eri toimijoille, nähdään ICT-valmiudessa mm. aikataulu riskejä, resursseja sitovia riskejä sekä talousriskejä.

Kuntakenttään vaikutusanalyysia
Lain asettamat reunaehdot asettavat Pohjois-Savon hyvinvointialueen osan kunnista
haasteelliseen tilanteeseen, koska esim. kuntiin jäävä ateriatuotanto jää pieneksi ja
vaikutus näkyy hintojen kasvuina. Valmistelussa on syksystä 2021 saakka käyty keskustelua kuntien kanssa ja mm. vastuuvalmistelija on tuonut keskusteluissa kuntiin esille,
että nyt kunnan kannattaa kuntiin jäljelle jäävän ateriatuotannon osalta tehdä tarkat
laskelmat ja käydä omassa organisaatiossa keskustelua joka tasolla vaikutuksesta ja
mikä on tahtotila edetä kunnassa.
Valmistelussa on tuettu kuntia, mutta huomioitu kuntien itsenäinen asema päättää ja
valmistella kuntiin jäävää tuotantoa. Ruokapalvelutuotannon osalta haasteellista on
ollut kuntien arvioida siirtyvää henkilöstöä (tähän ei ole lainsäätäjiltä tarkkaa laskenta
ohjetta, ainoastaan 50 % siirtymä sääntö, jos tekee tukipalvelutehtäviä).
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Toinen haaste Pohjois-Savon alueella on se, että alueella sijaistee useita keittiöitä,
joissa osassa on mittavia investointeja – suhteutettuna vähäisiin ateriamääriin. Yksittäisten kuntien osalta tilanne on varsin haastava, koko hyvinvointialueen näkökulmasta tarkasteltuna kehityspotentiaalia. Rajapinta tarkastelussa haasteeksi nousee
selkeästi tarkastelu näkökulma, hyvinvointialue – yksittäinen kunta. Onko löydettävissä ratkaisua, joka lain rajoissa mahdollistaisi kokonaistaloudellisesti mahdollisimman järkevän ratkaisun huomioiden myös kustannusten tasapuolisen ja oikean kohdistamisen siihen palveluun, johon kulu kuuluu, ei niin, että ei noudatettaisi läpinäkyvyyden periaatetta?
Kuntiin nähden on valmistelussa järjestetty useita info- tilaisuuksia, joissa kuntiin on
pyritty kuvaamaan kokonaisuutta, aikatauluja ja valmisteluvastuita sekä hva-valmisteluun ja kuntiin nähden.
Vaten linjauksen / päätöksen mukaisesti kunnille on jätetty itsenäinen päätösvalta
käynnistää neuvotteluja palveluiden järjestämisen osalta Servican kanssa, niin halutessaan. Valmistelun osalta niitä ei ole lähdetty erikseen käymään, linjauksen mukaisesti.

Talous vaikutusanalyysia
Pohjois-Savon Hyvinvointialueen taloudellinen kantokyky tulee olemaan haasteellinen. Tukipalveluyhtiöiltä on pyydetty sitoumus, sekä riskianalyysi mahdollisiin riskeihin liittyen. Servica yhtiönä on sitoutunut tuottamaan palvelut Hyvinvointialueen tarpeisiin. Yhtiö on myös
sitoutunut asetettuihin kustannustavoitteisiin, joita yhtiöille on valmisteluvaiheessa asetettu.
Nähdäänkö tukipalveluiden osalta tilanne, ettei taloustavoitteita aseteta in-house yhtiöille
vai asettaako taloustilanne välttämättömän vaateen myös asettavaksi yhtiöille.
Valmistelussa on edellytetty ja odotettu yhtiön esittävän taloudellisia vaihtoehtoja ja eri ratkaisuita tulevaan päätöksentekoon liittyen. Ratkaisuita ja vaihtoehtoja on myös mietitty yhteisesti kuntien kanssa, ketkä ovat käynnistäneet keskusteluita tai neuvotteluita Servican
kanssa.
Järjestäjällä tulee olemaan vahva rooli omistajaohjauksen/konserniohjauksen kautta asettaa
palveluntuottajille odotuksia, tavoitteita, mittareita, tuottavuusodotusarvoa jne… Tukipalveluille tulee myös laatia selkeät toimintamallit omistajaohjauksen näkökulmasta, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat, valvonta on tehokasta, jatkuvaa ja raportointi velvollisuus sisällytetään konserniohjeisiin niille määriteltyihin dokumentteihin. Vahvalla talousohjauksella tulee
olemaan merkittävä rooli myös palveluntuottajaan nähden, oli se sitten oma tuotanto. ostopalvelu, In-house yhtiö/ In-house-yhtiöt.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin

11.2.2022

Henkilöstö vaikutusanalyysia
Voimaanpanolain mukaisesti kunnista siirtyy hyvinvointialueelle se osa tukipalveluhenkilöstöä, joidenka työtehtäviin kuuluu 50% tai enemmän tuottaa työtä SOTE ja/tai pelastuspalveluille. Tämä aiheuttaa sen, että henkilöstön kanssa on käytävä useat yhteistoimintamenettelyt. Kunnat aloittavat yhteistoimintamenettelyt, joidenka tarkoitus on siirtää koko siirtyvä
henkilöstö, mukaan lukien ko. tukipalveluhenkilöstö hyvinvointialueelle. Tämän rinnalla tulee
aloittaa toiset yhteistoimintamenettelyt, joidenka tarkoituksena on neuvotella ja siirtää henkilöstö palvelun tuottajan henkilöstöksi. Yhteistoimintamenettelyt ja henkilöstön lopullisen
sijoittumispaikan määrittelyn odottelu on raskasta ja työhyvinvointia rasittavaa aikaa henkilöstölle, vaikka työtehtävät olisivatkin turvattuina myös 1.1.2023 jälkeen.
Mikäli jo aloitetusta valmistelulinjasta poiketaan, aiheuttaa tämä merkittävää työhyvinvointihaittaa sekä aikataulu haasteita saattaa yhteistoimintamenettelyt aikataulullisesti loppuun
valmistelujen aikana.
Mahdollinen valmistelulinjasta poikkeaminen aiheuttaa myös riskin henkilöstön palkanmaksulle 1.1.2023 lukien, ellei varmaa henkilön sijoittumispaikkaa 1.1.2023 lukien ole riittävän
ajoissa tiedossa. HR-järjestelmien käyttöönottoprojekteissa aikataulu on yleensä 1,5 -2
vuotta, tässä haastavassa tilanteessa joudumme tekemään projektin vuodessa. Aikataulumuutokset aiheuttavat haasteita suoriutua tehtävästä jo ennalta tiukkaan aikatauluun. Myös
työvuoro- ja lomasuunnittelu ajalle 1.1.2023 tulee aloittaa jo syys-lokakuussa 2022. Jos
emme tiedä tukipalveluhenkilöstön sijoittumispaikkaa 1.1.2023, emme voi valmistella työvuorosuunnittelua ja palkanmaksua henkilöstölle. On suuri riski, että tammikuussa 2023 henkilöstö joutuisi kokemaan palkkausepäselvyyksiä.
Kriittisin vaikutus henkilöstölle linjausten muutoksessa on epävarmuus ja sen aiheuttama
työpahoinvointi, myös valmisteluissa tulee turvata ja huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista johdonmukaisella toiminnalla.

Yhdyspinta vaikutusanalyysia
Henkilöstön siirtoa teknisesti toteuttaa valittu palkanlaskenta palveluyhtiö Monetra PohjoisSavo Oy, ICT-yhtiö Istekki Oy (liittymät) sekä kuntien HR-järjestelmien toimittajat, jotka ovat
ilmoittaneet, että siirtopyynnöt tulee esittää heille vähintään 6kk aiemmin. HR-järjestelmien
ensitieto tulee olla rakennettuna syksyllä 2022, jotta voidaan turvata työvuorosuunnittelu ja
palkanmaksu 1.1.2023 lukien. Valmistelulinjan muutoksilla on vaikutus useaan eri yhdyspinta
toimijaan.
Palvelutuotantoon linkittyviä yhdyspintoja on myös välinehuoltoon, apuvälinehuoltoon, jotka
ovat linjauksen mukaisesti valmistelussa suunniteltu Servican toiminnoiksi. Tämä tulee huomioida, jos valmistelulinjausta tullaan muuttamaan/ linjamaan uudelleen.
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Tukipalveluilla yleensä on yhdyspinta kuntiin vahvasti, koska palvelu on sen laatuista, että
tehdään käytännön tasolla kunnissa lähipalveluina, pl. hallinnolliset tehtävät. Yhdyspinnat eri
segmenttien välillä palveluntuottamisessa mahdollistaa tehokkaan käytännön tason prosessityöskentelyn eri ammattiryhmien välillä. Esimerkiksi keskusvarastotuotteet, niihin liittyvät
kuljetussopimukset, joiden avulla tavara kulkeutuu kuntiin tarvittaviin osoitteisiin. Näihin kuljetussopimuksiin liittyen on nähtävissä selkeää kehityspotentiaalia eri tuotteiden kuljetusten
osalta.
HYTE yhteistyö ruokapalveluissa esimerkiksi on merkityksellistä ravitsemuksellisten palveluiden osalta, terveys – ja ravitsemuskasvatuksellisuus asioissa, paikallisella tasolla kyselyissä,
raadeissa, keskusteluissa yrityselämän kanssa. On palvelun tuottaja mikä taho tahansa, tätä
yhteistyötä tulee tukea, vaalia ja tukea kaikin tavoin.

Iisalmessa 11.2.2022

Anne-Mari Lappalainen
tukipalvelupäällikkö
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä/tukipalvelut /
Pohjois-Savon Hyvinvointialue tukipalvelut vastuuvalmistelija
puh. 040-159 8235
e-mail:anne-mari.lappalainen@ylasavonsote.fi
www.ylasavonsote.fi

Poliittinen seurantaryhmä ja poliittiset piirijärjestöt yhteiskokous 14.2.2022

Ruokapalveluiden tuottaminen 1.1.2023 lukien
Ruokahuollon palvelut on mahdollista tuottaa:

Omana tuotantona
Yhden In-House yhtiön mallilla, Servica
Usean In-House yhtiön mallilla
Ostopalveluna kilpailuttamalla
Siirtymäaikaa hyödyntäen (jos siirtymäaika tulee voimaan)
Usean mallin yhdistelmässä
Seuraavissa dioissa on laadittu swot analyysit eri vaihtoehdoista.
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Monta In-House yhtiötä
Vahvuudet
Alueellisten erojen ja ominaisuuksien huomiointi, lähiruoka

Mahdollisuudet
Mahdollistaa paikallista tuotantoa paremmin
Mahdollistaa kunnille omistajuuden yhtiössä
Alueellisen vaikutuksen mahdollisuus

Heikkoudet
Kustannukset kasvavat verrattuna yhteen In-House yhtiöön
Vaatii laajemman tilaajaorganisaation ja hallinnon rakenteet hva:lla
Hallinnollinen työmäärä moninkertainen verrattuna yhteen yhtiöön
(sopimukset/tavoitteet/mittarit, seuranta)
Oman toiminnan puute – hintavertailu

Uhat
Aikataulu liian tiukka uusien yhtiöiden perustamiselle vuoden 2023
aikana
Tuotanto pirstaloituu ja yhteismitallisuus palveluissa ei toteudu
Henkilöstön saatavuus / Tukipalveluhenkilöstö siirtyy hva:lle 1.1.2023
Eri yhtiöillä vaarana muodostua omat toimintatavat
Henkilöstön riittävyys ml. asiantuntijat ravitsemusterapeutit ym.
Pienempien yksiköiden haavoittuvuus
Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaarantuminen
Tietosuojan ja tietoturvan vaarantuminen
Yhtiön toimintaedellytykset, mikäli tarve pienenee
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Yksi In-House yhtiö
Vahvuudet

Heikkoudet

Kokonaisuutta tuleva malli, huomioi myös kunnat ja mahdollisesti niiden
muuttuvat tarpeet
Maakunnan elinvoimaisuuden tavoite toteutuu
Yhtenäinen hinnoittelu
Suuremmat yhteiset yhtiöt takaisivat suuremmat resurssit esim.
henkilöstöön/kehittämiseen, mahdollistaa suuremmat synergiaedut
Yhtenäinen kulttuuri ja tapa toimia

Hintavertailu ei ole mahdollista

Hyvät varautumismahdollisuudet

Mahdollisuudet

Uhat

Mahdollistaa kunnille omistajuuden yhtiössä
Palvelee kaikkia omistajia

Kuntien asema heikkenee

Mahdollistaa kunnille yhdistää oman toiminnan yhtiöön omistajuuden
kautta halutessa
Ei vaadi raskasta kilpailuttamista kunnilta eikä hyvinvointialueelta, tarjoaa
myös kunnille muutoksiin ketterän tavan muutoksiin (vähenevät
oppilasmäärät/lapset, ei yli-/ali kapsiteetti ongelmaa, muutostilanteessa
ketterä)
Henkilöstö siirtyy yhtiöön ja henkilöstöä voidaan jakaa soten ja kunnan
kesken
11.2.2022
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Oma tuotanto
Vahvuudet

Heikkoudet

Saman johdon ja organisaation alla/muutoksiin nopea reagointikyky ja
sopeuttaminen Hva:n tarpeiden mukaan
Toiminta järjestettäisiin hyvinvointialueen omana toimintana, henkilöstö ja
johtaminen pysyy omassa organisaatiossa
Oma tuotanto on riippumaton muista toimijoista
Alueellisten erojen ja ominaisuuksien huomiointi toiminnassa, lähiruoka
Hyvät varautumismahdollisuudet

Ei yhteistyön mahdollisuutta kuntien kanssa / hankintalaki / vaikutus
kuntien oman tuotannon hintoihin
Haasteena henkilöstön ja tilojen jakaminen kunnan ja
hyvinvointialueen kesken. Vähentää synergiaetuja
Kunnissa tuotanto vähentyisi kesäisin merkittävästi, vaikutus
henkilökuntaan ja tilojen käyttökapasiteettiin

Mahdollisuudet

Uhat

Tuotantoyksiköiden suunnittelu yhdessä palveluverkoston kanssa

Työvoiman saatavuusongelmat kunnassa ja hyvinvointialueella
Kustannusten kasvu volyymin laskiessa
Palkkojen harmonisoinnin tuomat lisäkustannukset hyvinvointialueelle

11.2.2022
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Siirtymäsäännöksen hyödyntäminen
Vahvuudet

Heikkoudet
Kesken vuotta 2023 joudutaan siirtymään toiseen tuotantotapaan
(oma tuotanto, Servica, monta In-house yhtitötä)
Tukipalveluhenkilöstö siirtyy hva:lle jo 1.1.20232
Aiheuttaa ylimääräisiä hallinnollisia kustannuksia

Mahdollisuudet

Uhat

Antaa kunnille mahdollisuudet tuottaa palvelut määräajan

Kuntien tilanne määräajan jälkeen sama kuin ennen siirtymäaikaa
Suurten kuntien osalta EU-kynnysarvo tulee täyteen muutamassa
kuukaudessa
Epävarmuus henkilöstölle

11.2.2022
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Kilpailuttaminen
Vahvuudet

Heikkoudet

Mahdollistaa kilpailuttaa myös hintaa
Kustannusten ennakoitavuus ja tuotantovarmuus
Sopeutuu ketterästi palvelutarpeen muutoksiin

Kilpailuttaminen on raskas prosessi

Mahdollisuudet

Uhat

Hyvinvointialue tai kunta ostaisi palvelut markkinoilta, henkilöstö ja johtaminen
siirtyy palveluntarjoajalle

Henkilöstön näkökulmasta työsuhteen ehdot voivat muuttua TES:n
muuttuessa
Yhdenvertaisuusongelma, kun kaikkiin kuntiin ei yhtä paljon
palveluntarjoajia
Varautuminen ei ole omissa käsissä
Yksityisten toimijoiden taloudellinen vakaus

Voi tuoda mahdollisuuksia uudenlaisiin työnkuviin

11.2.2022
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Usean vaihtoehdon yhdistelmä
Vahvuudet

Heikkoudet

Mahdollistaa hintojen vertailun
Alueellisten erojen ja ominaisuuksien huomiointi, lähiruoka

Sitoisi resursseja alkuvaiheessa, jolloin ei vaihtoehto, koska tärkein
tehtävä varmistaa tuotannolle toimivat palvelut katkeamatta
Kokonaishallinnan vaikeus

Mahdollisuudet

Uhat

Mahdollistaa halutessa hyödyntää yksityistä markkinaa valituilla segmenteillä
(kuten muissakin malleissa)

Pirstaloituu ja vaarana eriarvoinen palvelu alueellisesti
Lisääntyvät resurssit hallinnon/tilaajan/ostajan resursseihin

Mahdollistaa paikallista tuotantoa paremmin

11.2.2022
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HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNTÖMALLI
Alkusanat
Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevalla lailla (616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki). Itsehallinnollisen
hyvinvointialueen tehtävät on määritelty laeissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, jäljempänä sotejärjestämislaki) ja pelastustoimen järjestämisestä (613/2021, pelajärjestämislaki). Hyvinvointialueen hallinnosta säädetään laissa hyvinvointialueesta (611/2021, jäljempänä hyvinvointialuelaki) ja hyvinvointialueen tehtäväaloja koskevissa erityislaeissa.
Hallintosääntöä sovelletaan, kun aluevaalit on pidetty 23.1.2022, ja aluevaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivalta päättyy, kun aluehallitus on aloittanut toimintansa.
Hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö. Sillä on alueellaan perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitettu itsehallinto hyvinvointialuelain mukaisesti. Hyvinvointialueella on sille erikseen lailla säädetyt tehtävät
ja rajoitettu yleinen toimiala. Hyvinvointialueen toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä,
missä muodossa hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluja tuotetaan.
Jokaisella hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö, jonka sisältöä määrittelee pääasiassa hyvinvointialuelain 95 §. Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä
niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet. Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hyvinvointialueella on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyssä.
Uudistuksen sisältämän integraatiotavoitteen tulee osaltaan ohjata hyvinvointialueiden johtamis- ja hallintorakenteita.
Hallintosääntö on keskeinen työväline hyvinvointialueuudistukselle asetettujen tavoitteiden käytännön toteutuksessa. Hallintosäännön tulisi tukea esimerkiksi hyvinvointialueuudistukselle asetettujen integraatiotavoitteiden toteutumista sekä kokonaisjohtamista. Täten kunnissa käytännössä omaksuttu hallintojärjestelmä
ei ole suoraan sovellettavissa hyvinvointialueille. Hyvinvointialueen organisaation ja hallintosäännön tulee
turvata hallinnon johtaminen ja joustavuus tavoitteenaan toiminnan tehokkuus. Mallin tarkoituksena on
tuoda esiin hyvinvointialuetta koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot ja niiden hyvinvointialueellisen soveltamisen liikkumavara.
Hyvinvointialuelaki, sote- ja pelajärjestämislaki eivät edellytä järjestämisen ja tuottamisen erottamista. Järjestämiseen kuuluu tuotannon järjestäminen (sotejärjestämislaki 11 §, palvelustrategia). Lähtökohtana ja tavoitteena on toiminnan ja hyvinvointialueen hallinnon organisoitumisen integraatio. Palvelutuotannon ja palveluiden järjestämisen suunnittelu vaikuttaa organisaatiomalliin. Organisaatiorakenteen valinnassa tulee ottaa huomioon, että kerran valittuja johtamisrakenteita on usein vaikea jälkeenpäin muuttaa. Organisaatiomallia ei tule etsiä nykyisistä kunta- tai kuntayhtymäorganisaatioista.
Hyvinvointialueella järjestämisvastuuseen kuuluu oikeus päättää, miten palveluja tuotetaan. Tuottamista rajoitetaan hyvinvointialuelain 7 §:ssä sekä sotejärjestämislain 8, 12 ja 13 §:ssä. Hyvinvointialueella tulee olla
2

riittävä oma palvelutuotanto. Hyvinvointialuelain 7 luvussa ”Hyvinvointialueen johtaminen ja aluehallitus”
on palvelujen johtamisessa integraatio olennainen lähtökohta. Jos päätöksenteko ja palvelurakenteen johtaminen sovitetaan yhteen, on mahdollista muuttaa nykyistä organisaatiokeskeistä palveluntarjontaa mahdollistamaan saumattomat palveluketjut. Hallituksen esityksen (Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi
lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen
antamiseksi, HE 241/2021) tavoitteena on hyvinvointialueen toiminnan johtaminen kokonaisuutena sekä
täyttää johtamiselle muutoin laeissa asetetut vaatimukset. Uudistuksen sisältämän integraatiotavoitteen tulee osaltaan ohjata hyvinvointialueiden johtamis- ja hallintorakenteita.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•

kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja;
turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille;
vahvistaa perustason palveluita;
parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta;
turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti;
vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja
hillitä kustannusten kasvua.

Kuntaliitto on vastannut hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelusta. Yhteistyötä on tehty hyvinvointialueiden hallinnon vastuuvalmistelijoiden ja suurimpien kaupunkien lakimiesten kanssa. Mallin pohjana on
käytetty soveltuvin osin Kuntaliiton keväällä 2021 päivittämää kunnan hallintosääntömallia.
Hallintosääntömallin määräykset on jaettu kuuteen osaan ja 21 lukuun. Yleisperustelujen lisäksi pykäläkohtaisilla perusteluilla avataan mallisäännön määräysten sisältöä ja lainsäädäntöä, johon määräys liittyy. Luvussa 16 määrätään aluevaltuuston kokousmenettelystä, ja luvussa 19 muiden toimielinten kokousmenettelystä. Kokousmenettelymääräysten kokonaisuutta ei ole hajotettu lukuisilla näiden lukujen välisillä viittauksilla, vaan lukuihin on kirjoitettu saman sisältöisiä määräyksiä ja perusteluja.
Kaksikielisen hyvinvointialueen hallintosääntöön otetaan tarpeelliset määräykset, joilla edistetään kielilaissa
turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumista. Hyvinvointialuealla, jossa saamen kielilaki tulee noudatettavaksi, voidaan soveltaa hallintosääntömallin kaksikielisiä kuntia koskevia määräyksiä soveltuvin osin.
Helsingissä pv.kk.2021
Hanna Tainio ja Johanna Sorvettula
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Hyvinvointialueen hallintosääntömalli

Yleisperustelut
Hyvinvointialueen päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään hyvinvointialuelain 12 luvussa. Hyvinvointialuelain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki (434/2003) ja hallinnon yleiset periaatteet.
Hyvinvointialuelain 95 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista:
a)

toimielimistä ja johtamisesta;

b)

aluehallituksen puheenjohtajan tehtävistä;

c)

henkilöstöorganisaatiosta;

d)

taloudenhoidosta;

e)

hallinnon ja talouden tarkastuksesta;

f)

sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä asioista:
a)

toimivallan siirtämisestä;

b)

toimielinten kokoontumisesta;

c)

varajäsenten kutsumisesta;

d)

toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;

e)

kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;

f)

aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden
toimielinten kokouksissa;

g)

muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;

h)

toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten hyvinvointialue huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;

i)

esittelystä;

j)

pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;

k)

asiakirjojen allekirjoittamisesta;
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l)

tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä;

m)

asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;

n)

lain 30 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;

o)

viestinnän periaatteista;

p)

menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

3) aluevaltuuston toimintaan liittyvistä asioista:
a)

aluevaltuuston kokousmenettelystä;

b)

varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;

c)

valtuutetun aloitteen käsittelystä;

d)

valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;

e)

kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;

f)

valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Lisäksi hallintosäännössä annetaan ne määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla lainsäädännössä säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen hallinnossa.
Lisäksi sotejärjestämislain 34 §:n tarkoittaman hyvinvointialueen hallintosäännössä voidaan antaa hyvinvointialuelain 95.3 §:n mukaiset määräykset lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston edustajista hyvinvointialueen toimielimessä.
Hyvinvointialuelain 95 §:n luettelo ei ole tyhjentävä. Lisäksi hyvinvointialuelain mukaan hallintosäännössä
tulee määrätä eräistä muistakin kuin 95 §:ssä säädetyistä asioista, kuten:
•
•
•

aluehallituksen puheenjohtajan tehtävistä (44 §),
konsernijohdosta sekä sen tehtävistä ja toimivallan jaosta (50 §) ja
hyvinvointialueen liikelaitoksen ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä (70 ja 71 §).

Hyvinvointialueen lautakunnalle ja liikelaitoksen johtokunnalle voidaan antaa otto-oikeus hallintosäännön
määräyksillä (97 §).
Aluevaltuuston on päätettävä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Laissa ei oteta kantaa päätöksentekotapaan. Tarkoituksenmukaista on ottaa hallintosääntöön määräykset luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.
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Hallintosäännön sisältö
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka hyvinvointialuelain 95 §:ssä
luetellaan. Hallintosäännössä voidaan siis antaa muitakin kuin laissa säädettyjä määräyksiä. Hallintosäännön
määräysten sisältö on aluevaltuuston harkinnassa. Määräykset eivät kuitenkaan saa olla lainvastaisia.
Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään toimielin- ja viranhaltijarakenne. Hallintosäännössä ei pääsääntöisesti toisteta laissa toimielimille säädettyjä tehtäviä. Hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei hyvinvointialueen organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen asiakirjaan.
Aluevaltuusto arvioi, mitä hallintosääntömääräyksiä toiminnan ohjaamiseen tarvitaan. Hallintosäännön määräyksillä aluevaltuusto määrittelee oman asemansa päätösvallan käyttäjänä, aluehallituksen ja muiden toimielinten sekä johtavien viranhaltijoiden toimivallan ja oikeuden siirretyn toimivallan edelleen siirtämiseen
toimivallan saaneen viranomaisen omilla päätöksillä.
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa hyvinvointialueen tehtäväaloilla. Aluevaltuusto voi siirtää sille kuuluvaa päätösvaltaa aluehallitukselle, hyvinvointialueen muille toimielimille sekä hyvinvointialueen liikelaitoksen johtokunnalle. Päätösvaltaa voidaan siirtää myös suoraan hyvinvointialueen viranhaltijoille
ja luottamushenkilöille.
Hallintosäännön ohella muita hyvinvointialueen toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä ovat
•
•
•

hyvinvointialuestrategia (hyvinvointialuelaki 41 §), sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelustrategian (sotejärjestämislaki 11 §),
talousarvio, taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma (hyvinvointialuelaki 16 §) ja
omavalvontaohjelman osana laissa erikseen säädetyt omavalvontasuunnitelmat ja potilasturvallisuussuunnitelmat (sotejärjestämislaki 40 ja 41 §).

Hallintosäännön sitovuus ja voimaantulo
Hyvinvointialueen hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo myös aluevaltuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Aluevaltuusto ei voi esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty aluehallitukselle.
Jotta voimaantulopäivästä ei synny epätietoisuutta, hallintosääntöä hyväksyttäessä tai muutettaessa on samalla syytä päättää sen voimaantuloajankohdasta. Hyvinvointialuelaissa ei säädetä hallintosäännön voimaantulosta. Täytäntöönpanoon sovelletaan päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaa 148 §:ää.
Päätös voidaan panna täytäntöön, vaikka se ei ole vielä saanut lainvoimaa, jollei oikaisuvaatimus tai valitus
päätöksen täytäntöönpanon vuoksi käy hyödyttömäksi.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö
Hyväksytty pv.kk.vvvv
Voimaantulo pv.kk.vvvv
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I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen
1. luku Hyvinvointialueen johtaminen
Hyvinvointialuestrategia on aluevaltuuston tärkeä ohjausväline hyvinvointialueen toiminnan pitkäaikaisessa
johtamisessa ja ohjaamisessa. Hyvinvointialuestrategian velvoittavuus on poliittista. Se ohjaa päätösvalmistelua ja päätöksentekoa. Hyvinvointialuestrategia ei siten ole juridisesti velvoittava asiakirja.
Hyvinvointialuelaki mahdollistaa erilaiset johtamis- ja organisaatiomallit. Hyvinvointialueen johtaminen jakaantuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Poliittiseen johtamiseen kuuluu strategisten tavoitteiden asettaminen ja päätöksentekoa ohjaavien linjausten tekeminen. Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamista. Johtamisvastuussa olevien roolien tulee olla selkeät, johtamisen rakenteiden ja toimintatapojen määriteltyjä ja edellä
mainittuihin on sitouduttava.
Vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa taloudesta ja toiminnasta ja käyttää ylintä hyvinvointialueen päätösvaltaa. Poliittiseen johtamiseen kuuluu tavoitteen asettelu sekä päätöksentekoa ohjaavien linjausten tekeminen. Aluevaltuusto päättää myös hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta hyvinvointialuelain ja hyvinvointialueen tehtäväaloja koskevan erityislainsäädännön asettamissa rajoissa.

1.1 Hyvinvointialueen toiminta
Hyvinvointialuelain 4 §:ssä määritelty hyvinvointialueen toiminta käsittää hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen hyvinvointialueiden yhteistoimintaan sekä hyvinvointialueen muun omistukseen, sopimuksiin tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan.
Hyvinvointialueen toimintaan sisältyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden tuotanto
hyvinvointialuekonserniin kuuluvissa ja muissa yhteisöissä, säätiöissä ja liikelaitoksissa. Aluevaltuuston toimivalta on päättää hyvinvointialueen taloudesta ja toiminnasta kokonaisuutena. Talouden ja toiminnan ohjaus ja valvonta hyvinvointialueen toiminnassa turvataan siten kuin hyvinvointialuelainsäädännössä säädetään.
Hyvinvointialuestrategia siinä asetettuine tavoitteineen on aluevaltuuston yksi tärkeimmistä ohjausvälineistä
hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin johtamisessa. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan kokonaisuutena riippumatta siitä, miten hyvinvointialue on järjestänyt sille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisen.
Kun hyvinvointialue järjestää toimintaa hankintasopimuksin yksityisten toimijoiden kanssa, johtaminen edellyttää sopimushallintaa, jossa
•

sopimuksiin sisältyvät riskit kartoitetaan,

•

sopimukset valmistellaan huolella,

•

sopimuksia valvotaan ja
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•

vastuut näistä tehtävistä on määritelty

Hyvinvointialueen palveluiden tuottamista koskevan vastuun toteuttamisen ja sen valvonnan järjestämiseksi,
hyvinvointialueen tulee ottaa hallintosääntöönsä järjestämisvastuun toteuttamiseksi tarvittavat määräykset
(hyvinvointialuelaki 10 §). Tämä koskee myös yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtäviä sopimuksia.

1.2 Poliittinen ja ammatillinen johtaminen
Vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa.
Hallintosäännössä määritellään poliittisesti valittava toimielinorganisaatio sekä viranhaltijaorganisaatio,
jotka vastaavat hyvinvointialueen poliittisesta ja ammatillisesta johtamisesta, sekä niiden toimivalta- ja vastuusuhteet. Viranhaltijajohto vastaa valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamisesta. Johtamisvastuussa olevien poliittisen ja ammatillisen johdon roolien tulee olla selkeät.
Hyvinvointialueen ylimmän johdon muodostavat aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja. Hyvinvointialueella voi olla myös lautakuntia, johtokuntia ja niiden jaostoja. Lautakunnat, joihin hallintosäännön
määräyksen mukaan voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja, voidaan nimetä valiokunniksi.
Hyvinvointialuelaissa ei ole säännöksiä siitä, miten aluevaltuusto organisoi oman toimintansa. Hallintosäännön aluevaltuustoa koskevaan lukuun voidaan tarvittaessa ottaa aluevaltuuston työskentelytapoihin liittyviä
määräyksiä, esimerkiksi tiedonkulkua ja poliittista valmistelua tehostavista valiokunnista. Ne eivät kuitenkaan ole hyvinvointialuelain mukaisia toimielimiä, eikä niillä ole päätösvaltaa.
Aluehallitus johtaa aluevaltuuston päätösten valmistelua ja toteuttamista sekä hyvinvointialueen toimintaa,
hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Poliittista johtamista voidaan vahvistaa päätoimisilla ja osa-aikaisilla luottamushenkilöillä. Puheenjohtajamallissa lautakuntien/valiokuntien puheenjohtajiksi valittavat aluehallituksen jäsenet ovat yleensä myös valtuutettuja, joten tehtäväkokonaisuuden hoitaminen voi vaatia päätoimista tai osa-aikaista puheenjohtajaa.
Hyvinvointialuelaki ei mahdollista pormestarimallia.
Organisointimallin tulee edistää järjestäjän integraatiotavoitteita. Järjestämisen integraatio toteutetaan siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen rakenne on koottu yhden hallintorakenteen alle.
Asiakastason palveluintegraatiossa eli toiminnallisessa integraatiossa lähtökohtana on parantaa eri sosiaalija terveyspalvelujen saumatonta toimivuutta asiakkaan näkökulmasta. Johtamisen rakenteet ja toimintatavat luovat edellytykset yhdenvertaisille palveluille, hyvälle hallinnolle ja kustannustehokkaalle toiminnalle.
Hyvinvointialueen hallintosäännön toimivaltasäännöksissä otetaan huomioon järjestämisen ja tuottamisen
kokonaisjohtaminen sekä hyvinvointialueen toiminnan erilaiset palvelujen tuottamisen tavat, kuten hyvinvointialueen liikelaitos, konserniyhteisöt, osakkuusyhteisöt, hyvinvointialueen yhteistoiminta ja sopimuksiin
perustuva palvelutuotanto.
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1.3 Omistaja-, konserni- ja sopimusohjaus
Aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen oman tuotannon ja muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta. Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai
muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Aktiivisella omistajaohjauksellaan aluehallitus varmistaa hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamisen.
Aluevaltuuston tulee hyväksyä konserniohje, jota sovelletaan tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Tytäryhteisöjen on toiminnassaan huomioitava hyvinvointialueen kokonaisetu
ja varmistettava tuottamiensa palveluiden saatavuus, laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Konserniohje sitoo yhtiöoikeudellisesti tytäryhteisöjä sen jälkeen, kun yhteisö, yleensä sen hallitus, on ohjeen hyväksynyt itseään sitovaksi.
Omistajaohjausta on myös sopimusohjaus. Hyvinvointialue pyrkii sopimusehdoin varmistamaan tavoitteittensa mukaisen toiminnan. Hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen sisältyvät toiminnassa huomioitavat
palvelujen laatu, voimavarat, saatavuus, saavutettavuus, palveluketjut, palvelujen yhteensovittaminen sekä
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen sekä niitä koskevat ehdot palveluiden hankintasopimuksissa. Omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen
käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen. Lisäksi hyvinvointialue vastaa sotejärjestämislain 3 luvussa säädettyjen edellytysten täyttymisestä hankittaessa
palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

1.4. Hyvinvointialueiden yhteistoiminta
Hyvinvointialueita koskevassa lainsäädännössä on useita tehtäviä, joissa hyvinvointialueille on säädetty yhteistoimintavelvollisuus. Hyvinvointialuelain 8 luvussa säädetään yhteistoiminnan muodoista. Sotejärjestämislain 5 luvussa säädetään yhteistyöalueista ja yhteistyösopimuksen sisällöstä. Yhteistyövelvoite koskee
myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Hyvinvointialueet voivat sopia myös muusta keskinäisestä yhteistyöstä hyvinvointialuelain 8 luvun yhteistoimintasäännösten mukaisesti.
Toisen hyvinvointialueen puolesta tehtäviä hoitavan hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään hyvinvointialueen viranomaisten päätösvalta ja tehtävät yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Yhteistoimintaa on myös pelastustoimen järjestämislain mukainen tehtävien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin yhden tai useamman hyvinvointialueen järjestettäväksi.

1.5. Yhteistoiminta kuntien kanssa
Useat hyvinvointialueen tehtävät muodostavat kuntien tehtävien kanssa kokonaisuuden. Hyvinvointialuelain
mukaan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä
hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvotteluissa voidaan sopia ainakin
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yhteistyön edellyttämistä rakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta. Lisäksi hyvinvointialueen tehtäväaloja koskevassa erityislainsäädännössä on lukuisia hyvinvointialueen ja kuntien tiivistä yhteistyötä edellyttäviä säännöksiä. Yhteistyöhön kuuluvat myös valmiussuunnittelun ja varautumisen tehtävät.

1.6. Hyvinvointialueen suhde valtioon ja kuntiin
Hyvinvointialueiden seuranta ja laillisuusvalvonta
Valtiovarainministeriö seuraa yleisesti hyvinvointialueiden toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että hyvinvointialueiden itsehallinto otetaan huomioon hyvinvointialueiden koskevan lainsäädännön valmistelussa.
Aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko hyvinvointialue toiminut voimassa olevien lakien mukaan.
Hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyttä niiden tehtävien hoitamiseen kokonaisuutena ja hyvinvointialueittain (rahoitusperiaate) arvioidaan julkisen talouden suunnitelmassa, josta säädetään talous- ja rahaliiton
vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksenlainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisentalouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetussa laissa (869/2012) ja sen nojalla.
Lisäksi suunnitelmassa käsitellään hyvinvointialueiden tehtäviä ja velvoitteita, taloutta sekä valtionhyvinvointialuetalouteen liittyviä taloudellisia vastuita.
Hyvinvointialueiden ja valtion välinen yhteistoiminta
⁻

Valtiovarainministeriön (VM) yhteyteen perustetaan hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. Tehtävänä on itsehallinnon toteutumisen seuranta ja arviointi sekä hyvinvointialuetalouden finanssipoliittisen ohjauksen tukeminen.

⁻

Sisäministeriön (SM) yhteyteen perustetaan pelastustoimen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on
pelastustoimen toteutumisen seuranta ja arviointi sekä pelastustoimen kansallinen ohjauksen tukeminen.

⁻

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon toteutumisen seuranta ja arviointi sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjauksen tukeminen.

⁻

Ministeriöiden ja yhteistyöalueiden (YTA) välisissä neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan vuosittain
myös hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen toteutumista

Hyvinvointialueen lainanottovaltuus
Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisenvaltuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisenmäärän 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvoston
aiemmat päätökset valtuuden määrästä otetaan huomioon lainanottovaltuuden määrässä.
Hyvinvointialueen lainanottovaltuus on hyvinvointialueen laskennalliseen lainanhoitokatteeseen perustuvan
enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoidun lainamäärän erotus.
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Valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä
edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaalija terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta.
Investointisuunnitelma
Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee
sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden
suunnitelluista luovutuksista. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollonosasuunnitelmasta ja pelastustoimen osasuunnitelmasta.
Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus
Toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus on hyvinvointialueiden yhteisesti omistama osakeyhtiö, jossa
valtio voi olla osakkaana. Osaamiskeskuksen tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä. Hyvinvointialue ei saa myydä, pantata eikä muutoin luovuttaa osaamiskeskuksen
osakkeita muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai valtiolle.
Hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja palvelutuotannon seuranta ja tietojen tuottaminen
Hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten.
Yhteistyöhön osallistuvat hyvinvointialueiden sekä niiden ministeriöiden ja muiden virastojen edustajat, joiden hallinnonalan lainsäädäntöön ja tehtäviin kuuluu määritellä hyvinvointialueidentalouden seurannassa ja
raportoinnissa käytettäviä käsitteitä ja määrityksiä. Yhteistyöhön perustuen valtiovarainministeriön asetuksella annetaan vuosittain tarkemmat säännökset seuraavana tilikautena tietojentoimittamiseen sovellettavista koodistoista, teknisistä kuvauksista ja raportointikokonaisuuksista.
Hyvinvointialueen arviointimenettely
Valtiovarainministeriö käynnistää päätöksellään 123 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä tai sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 27 §:ssä tarkoitetun sosiaali- ja terveysministeriön aloitteenperusteella arviointimenettelyn, jossa valtio ja hyvinvointialue arvioivat hyvinvointialueen taloudellisia
sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen liittyviä edellytyksiä selvitä
tehtävistään hyvinvointialueen arviointimenettely).
Arviointiryhmä tekee ehdotuksen hyvinvointialueen talouden tervehdyttämiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämisen edellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimista. Aluevaltuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätösvaltiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat aluevaltuuston päätöksiä toimenpiteistä.
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1.7. Hyvinvointialueiden ja yhteistyöalueiden yhteistyö
Hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja
yhteistyötä varten on viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta.
Itä-Suomen yhteistyöalueella laaditaan valtuustokausittain Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Etelä-Savon hyvinvointialueen, Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuustojen hyväksymä hyvinvointialueiden yhteistyösopimus. Yleisten palveluiden toimialajohtajan, strategia- ja kehittämispalveluiden toimialan asiantuntijan sekä yliopistosairaalajohtajan valmisteluvastuulla olevalla yhteistyösopimuksella varmistetaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 5 luvussa tarkemmin säädettävällä tavalla. Yhteistyösopimuksen hyväksyvät em. hyvinvointialueiden aluevaltuustot yhtäpitävin päätöksen. Yhteistyösopimus
täytyy hyväksyttää myös sosiaali- ja terveysministeriöllä.
Pohjois-Savon hyvinvointialue hoitaa yhteistyösopimuksen laatimisen edellyttämät hallintotehtävät sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain perusteella.

1.8. Sisäinen valvonta
Aluehallitus huolehtii sisäisen valvonnan järjestämisestä, riskienhallinnasta, omavalvonnasta sekä sisäisestä
tarkastuksesta. Se vastaa siitä, että hyvinvointialueen sisäiset menettely- ja toimintatavat varmistavat talouden ja toiminnan laillisuuden, tuloksellisuuden, varojen turvaamisen sekä sen, että johdolla on johtamisen
kannalta oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta. Aluehallituksen tulee myös varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty myös muussa hyvinvointialueen toiminnassa,
kuten sopimuksilla toteutetussa toiminnassa.

1.9. Kokonaisturvallisuus ja varautuminen
Aluehallitus huolehtii hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden hallinnasta, johon kuuluvat uhkiin varautuminen, normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen. Kokonaisturvallisuus on varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin uhkiin
ja riskeihin on varauduttu. Kokonaisturvallisuuden periaatteella viitataan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.
Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa varautumistoimenpiteistä. Varautumisella tarkoitetaan toimintaa,
jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Näitä toimenpiteitä ovat
muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus sekä valmiusharjoitukset.
Hyvinvointialueen tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin
sekä eri toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Hyvinvointialueen on lisäksi varauduttava ennakkoon tehtävillä valmiussuunnitelmilla sekä muilla toimenpiteillä
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normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteistyössä alueensa kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueensa hyvinvointialueiden kanssa. Hyvinvointialuetta koskeva varautumisvelvollisuus
koskee myös hyvinvointialuelain 4 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialuekonserniin ja hyvinvointialueen toimintaan kuuluvia organisaatioita. Varautuminen tulee huomioida myös hankintasopimuksissa.

1.10. Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen
Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuuksista ja menetelmistä, jotta yhdenvertainen osallistuminen toteutuu. Asukkaille on luotavat erilaisia tapoja osallistua ja keinoja saada äänensä kuuluviin.
Hyvinvointialueella tulee olla erillinen osallisuusohjelma, johon on kirjattu osallistumisen tavat, niiden vaikuttavuus ja miten ne on kytketty päätöksentekoon.

1 § Hallintosäännön soveltaminen
Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.
Perustelut
Hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä aluevaltuuston toimintaa ohjataan keskitetysti hallintosäännöllä. Hallintosääntömääräykset voidaan tarvittaessa jakaa eri asiakirjoihin. Tarvittaessa pykäläkohtaisilla määräyksillä ratkaistaan määräysten soveltamisen ensi- ja
toissijaisuus.
Esimerkiksi vaalilain (714/1998) 12 b §:ssä on rajoitettu hallintosäännön määräysten soveltamista aluevaalilautakuntaan.

2 § Hyvinvointialueen toiminta ja tehtävät
Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sille määrätyt
tehtävät. Hyvinvointialue voi lisäksi ottaa hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä.
Hyvinvointialueen rekisterinpitäjän velvollisuuksista huolehtii aluehallitus.
Hyvinvointialueen toiminnassa syntyneiden henkilötietojen käsittelytarkoitus määritellään toimintayksikkökohtaisesti. Hyvinvointialueella on terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen toimintayksiköt.
Aluehallitus määrää toimintayksikkökohtaisesti henkilötietojen käsittelyn vastuuhenkilöt.
Terveydenhuoltolain 57 §:n mukaisena lääketieteellisenä johtajana ja terveydenhuollon toimintayksikön terveyden ja sairaanhoidon vastaavana lääkärinä toimii vastaava lääkäri.
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Sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana toimii sosiaalijohtaja.
Pelastustoimesta vastaavana viranhaltijana toimii pelastusjohtaja.
Hyvinvointialue voi omistaa ja hallita palveluja tuottavia toimintayksiköitä, olla osakkaana tai jäsenenä yhteisössä ja säätiössä sekä hankkia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti palveluita muilta palveluntuottajilta.
Pohjois-Savon hyvinvointialueen on ylläpidettävä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 34 § perusteella yliopistollista sairaalaa.
Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Itä-Suomen yliopisto tekevät sopimuksen osapuolten välisen yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista. Sopimuksessa sovitaan ainakin seuraavista asioista:
1) yhteistyötä varten muodostettavista viranhaltijaryhmistä ja niiden kokouskäytännöistä;
2) osapuolten vastavuoroisesta edustuksesta johtoryhmissä ja vastaavissa hallinnollisissa kokouksissa;
3) menettelystä yhteisten palvelusuhteiden määrittelyssä ja yhteisten palvelussuhteiden täyttämisessä;
4) hyvinvointialueen viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumisesta opetuksen järjestelyihin;
5) osapuolten vastavuoroisesta osallistumisesta organisaatioiden strategioiden valmisteluun;
6) yhteisistä yksiköistä ja resursseista;
7) opetuksen ja tutkimukseen liittyvien resurssien järjestämisestä sekä
8) muusta yhteistoiminnasta yliopiston ja hyvinvointialueen välillä
Pohjois-Savon hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa myös
muiden alueen koulutusta ja tutkimusta tuottavien toimijoiden kanssa. Yhteistyön muodoista voidaan laatia
mm. kumppanuussopimuksia.
Perustelut
Erityisesti sotejärjestämislain 58 § ja erikoissairaanhoitolain 29 §.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri.
Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.
Sotejärjestämislain 8 §:n 3 momentin mukaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa
olisi oltava monialaista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta,
eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä. Säännös vastaa voimassa
olevan terveydenhuoltolain 4 §:n 2 momenttia. Monialaisuus edellyttää ainakin sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon johtamisen sekä talouden asiantuntemusta, mikä tukee palveluiden kokonaisuuden muodostumista ja eri ammattiryhmien yhteistyötä. Terveydenhuoltolain 57 §:ssä säädetään
vielä erikseen siitä, että terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin
on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Sosiaalihuollon johtamisesta säädetään sosiaalihuoltolain 46 a §:ssä, jonka mukaan sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa
hallinnollisissa johtotehtävissä voi toimia sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on tehtävään soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Sosiaalityön ammatillisesta
johtamisesta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 9 §:ssä. Muissa asiakastyön
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ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon johtotehtävissä voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.
Aluevaltuusto hyväksyy terveydenhuoltolain 43 §:ssä ja sotejärjestämislain 35 §:ssä tarkoitetun sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistyöalueen hyvinvointialueiden välisen yhteistyösopimuksen.
Sotejärjestämislain 34 §:n mukaan hyvinvointialueilla, joiden alueella sijaitsevat Turun, Oulun ja Tampereen
yliopistot ja Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta, sekä HUS-yhtymällä on oltava yliopistollinen
sairaala.

3 § Hyvinvointialueen hallinto- ja johtamisjärjestelmä
Hyvinvointialueen johtaminen perustuu hyvinvointialuestrategiaan ja sen osana olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiaan, pelastustoimen palvelutasopäätökseen, taloussuunnitelmaan, talousarvioon
ja investointisuunnitelmaan, omavalvontaohjelmiin sekä muihin valtuuston päätöksiin.
Aluevaltuusto vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen
päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.
Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen
toiminnan yhteensovittamisesta, palvelujen saatavuudesta, omistajaohjauksesta, henkilöstöpolitiikasta sekä
sisäisestä valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan järjestämisestä. Aluehallitus vastaa myös sisäisen
tarkastuksen järjestämisestä.
Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta
toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.
Aluehallituksen puheenjohtaja voi toimia osa-aikaisena tai päätoimisena luottamushenkilönä. Valtuuston ja
lautakuntien puheenjohtajat voivat toimia osa-aikaisina luottamushenkilöinä.
Hyvinvointialueella noudatetaan yksijohtajajärjestelmää. Kunkin organisaatiotason johtajalla ja esihenkilöllä
on toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisvastuu, ellei tällä hallintosäännöllä jotakin asiaa ole vastuutettu
toiselle viranomaiselle.
Johtaminen perustuu
-

selkeisiin tavoitteisiin ja niiden säännölliseen seurantaan;
tiedolla johtamiseen
avoimeen vuorovaikutukseen ja hyvään tiedonkulkuun organisaation kaikilla tasoilla;
selkeästi määriteltyyn toimivaltaan ja vastuuseen;
avoimuuteen ja osaamiseen, jota tuetaan koulutuksella ja valmennuksella;
tehokkaaseen johtoryhmätyöskentelyyn; ja
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Menestyksellinen toiminta edellyttää myös
-

hyvää yhteistyötä alueen kuntien, yhteistyöalueen sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa;
selvityksiä terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen, kehitysvammahuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen tarpeista sekä käytettävissä olevista voimavaroista;
yhteisiä hyvinvointialueen ja alueen kuntien sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita sekä toimenpiteitä työnjaon optimoimiseksi; ja
tehokasta verkostoitumista

Perustelut
Määräykset perustuvat hyvinvointialuelain 22 §:ään ja III osaan toimielimet ja johtaminen. Hyvinvointialuelain 7 lukuun hyvinvointialueen johtaminen ja aluehallitus on koottu hyvinvointialueen johtamiseen liittyvät säännökset. Hyvinvointialueen johtaminen perustuu hyvinvointialuestrategiaan ja sen sisältämään
sotepalvelupalvelustrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin aluevaltuuston päätöksiin.
Sotejärjestämislain 22 §:n ja pelajärjestämislain 8 §:n mukaan valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle ja erikseen pelastustoimen järjestämiselle. Nämä tavoitteet ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön hyvinvointialueen kanssa vuosittain käymiä neuvotteluita ja vaikuttavat siten hyvinvointialueen johtamiseen erityisesti hyvinvointialuestrategian tasolla.
Hyvinvointialuelain 38 §:n 2 momentin mukaan luottamustoimen hoitaminen päätoimisesti tai osa-aikaisesti
perustuu aluevaltuuston tekemään päätökseen. Aluevaltuusto voi päättää, että aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, aluehallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä valiokunnan että lautakuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä.
Hyvinvointialuelain 85 §:ssä säädetään päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön oikeudesta saada
virka- tai työvapaata työstään päätoimisen tai osa-aikaisen luottamustoimen ajaksi. 85 §:n mukaan aluevaltuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja
perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin hyvinvointialueen viranhaltijalla. Mitä
työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työnantajasta ja työntekijästä, sovelletaan hyvinvointialueeseen sekä päätoimiseen ja osa-aikaiseen luottamushenkilöön.

4 § Esittely aluehallituksessa
Aluehallituksen esittelijänä toimii hyvinvointialuejohtaja. Kun esittelijä on estynyt tai esteellinen, esittelijänä
toimii hänen sijaisekseen määrätty.
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5 § Aluehallituksen puheenjohtajan tehtävät
Aluehallituksen puheenjohtaja
1) johtaa hyvinvointialuestrategian edellyttämää poliittista yhteistyötä;
2) johtaa aluehallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitää sopivin tavoin yhteyttä hyvinvointialueen asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin;
3) vastaa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii aluehallituksen ja aluevaltuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla;
4) vastaa siitä, että hyvinvointialuejohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut;
5) myöntää hyvinvointialuejohtajalle vuosiloman sekä muut lakiin, määräyksiin tai sopimukseen perustuvat virkavapaudet ja etuudet;
6) myöntää hyvinvointialuejohtajalle enintään kahden (2) kuukauden mittaisen palkattoman virkavapaan;
7) hyväksyy hyvinvointialuejohtajan virkamatkamääräykset sekä matka- ja kululaskut
Perustelut
Aluehallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota aluehallituksen tehtävien toteuttaminen
edellyttää. Aluehallituksen puheenjohtaja on hyvinvointialuejohtajan esihenkilö. Aluehallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä (hyvinvointialuelain 44 §).

6 § Aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävät
Aluevaltuuston puheenjohtaja johtaa aluevaltuuston tehtävien edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä
asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja valtuustoryhmien kanssa.
Perustelut
Hyvinvointialuelaissa ei säädetä aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävistä. Hallintosäännössä voidaan määrätä aluevaltuuston puheenjohtajalle esimerkiksi tehtäviä, jotka edistävät valtuustotyöskentelyn vastuullisuutta ja tuloksellisuutta.
7 § Hyvinvointialueen viestintä
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen viestintää ja tiedottamista hyvinvointialueen toiminnasta. Aluehallitus
hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Viestinnän ensisijainen kanava on yleinen tietoverkko.
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
19

Aluehallitus, muut toimielimet ja hyvinvointialuejohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat,
että hyvinvointialueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät, järjestöt ja muut yhteisöt saavat riittävästi tietoja
valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon alueen eri asukasryhmien
tarpeet sekä saavutettavuuteen liittyvä lainsäädäntö ja suositukset.
Julkiset kannanotot merkittävistä kysymyksistä kuuluvat ylimmälle johdolle; hyvinvointialuejohtajalle ja toimialakohtaisesti toimialajohtajille.
Perustelut
Keskeisiä hyvinvointialueen viestintää koskevia säännöksiä ovat hyvinvointialuelain 34, 113, 114 ja 145 §,
julkisuuslain 19 ja 20 §, hallintolain 41 § sekä kielilain 24 ja 32 §.
HE 241/2020: Tiedottamisvelvoite koskee hyvinvointialueen toimintaa ja päätöksenteon valmistelun avaamista yleisessä tietoverkossa. Hallintosääntöön tulisi ottaa määräykset lain 30 §:ssä tarkoitetusta hyvinvointialueen asukkaan aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista. Myös lain 34 §:ssä tarkoitettujen viestintävelvoitteiden täyttämisestä annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä. Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan konserniohjeissa voidaan antaa tarpeelliset määräykset tiedottamisesta.
Aluehallitus, muut toimielimet, hyvinvointialuejohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat,
että hyvinvointialueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät, järjestöt ja muut yhteisöt saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista. Näin hyvinvointialueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät
voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden valmisteluun. Toimielimillä on erityinen vastuu luoda omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvyydelle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viestinnässä käytetään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä, otetaan huomioon yhdenvertaisuusnäkökulma ja hyvinvointialueen eri
asukasryhmien tarpeet.
Hyvinvointialuelain 95 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset viestinnän periaatteista. Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat pitkälti hyvinvointialueen harkinnassa, mutta tiedottamisen ja viestinnän on oltava aktiivista ja tehokasta ja eri asukasryhmät saavuttavaa. Hallintosääntöön voidaan ottaa keskeiset periaatteet sekä tarkentavat määräykset tietosuojasta verkkoviestinnässä.
Viestinnän sisältöasioina säännöksessä todetaan hyvinvointialueen järjestämät palvelut, hyvinvointialueen
talous, hyvinvointialueen hallinnossa valmistelussa olevat asiat, edellä mainittuja koskevat suunnitelmat, asioiden käsittely, päätökset ja päätösten vaikutukset. Hyvinvointialue huolehtii myös kokonaisturvallisuusviestinnästä.
Viestinnässä on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon hyvinvointialueen eri asukasryhmien tarpeet. Aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle.
Julkiset kannanotot merkittävistä kysymyksistä kuuluvat ylimmälle johdolle. Ylin johto vastaa viime kädessä
päivittäisestä palvelu- ja päätösviestinnästä, ja toimiva johto voi olla viestinnän toteuttaja. Konserniohjeessa
voidaan määrätä viestintätehtävien, ml. tiedottaminen, vastuut tarkemmin.
Toimielimet päättävät viestinnästä ja valmistelun julkisuuden toteuttamisesta omissa asiakirjoissaan.
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2. luku Toimielinorganisaatio
Hyvinvointialueen toimielimet ovat monijäsenisiä hyvinvointialueen viranomaisia. Hyvinvointialueella on oltava aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä vaalilaissa säädetty aluevaalilautakokonaisturvallisuus. Kaksikielisen hyvinvointialueen on asetettava kansalliskielilautakunta ja hyvinvointialueella, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen määritelty kunta, saamen kielen lautakunta.
Hyvinvointialueen organisaatio on uusi ja siksi on tarkoituksenmukaista järjestää toimielinorganisaatio uudella tavoin ottamatta mallia kunnista tai kuntayhtymistä (HE 241/2020). Tässä hallintosääntömallissa aluehallitus pääasiassa vastaa hyvinvointialueen toiminnan tehtäväaloista.
Aluevaltuusto voi harkintansa mukaan asettaa lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia, johtokuntia sekä jaostoja aluehallitukseen, lautakuntaan/valiokuntaan ja johtokuntaan. Aluevaltuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta.
Hyvinvointialuelaissa ei säädetä valiokuntamallista. Aluevaltuusto voi päättää, että aluehallitukseen ja lautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja, jolloin lautakuntaa voidaan kutsua valiokunnaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aluehallituksen jäseniä valitaan lautakuntien/valiokuntien puheenjohtajiksi (puheenjohtajamalli). Lautakunnat ja johtokunnat toimivat aluehallituksen alaisuudessa.
Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialue voi perustaa liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Hyvinvointialueen liikelaitos toimii hyvinvointialueen organisaation osana
ja aluehallituksen alaisena. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa liikelaitoksen johtokunta, jolla on lakisääteisiä
tehtäviä. Johtokunta valvoo laitoksen etua, ja jollei hallintosäännössä toisin määrätä, se edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella.
Aluehallitus voi hyvinvointialuelain nojalla asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Aluevaltuusto voi hallintosäännön määräyksellä antaa myös muulle toimielimelle kuin aluehallitukselle oikeuden
asettaa toimikuntia.
Hyvinvointialueet voivat järjestää tehtäviään yhdessä sopimuksen nojalla sekä perustaa hyvinvointiyhtymän.
Hyvinvointialueet voivat sopia tehtäviensä hoitamisesta yhteistoiminnassa aina, kun se on tarkoituksenmukaista ja käytännössä mahdollista. Hyvinvointiyhtymälle ei kuitenkaan ole mahdollista siirtää hyvinvointialuelain 7 §:ssä tarkoitettua järjestämisvastuuta.
Tilapäisestä valiokunnasta säädetään hyvinvointialuelain 40 §:ssä.

8 § Aluevaltuusto
Aluevaltuustossa on 69 valtuutettua, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.
Aluevaltuuston valtuutettujen lukumäärän muuttamista koskevat määräykset ovat hyvinvointialuelain 24
§:ssä.
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Perustelut
Hyvinvointialuelain 24 §:ssä säädetään hyvinvointialueen asukaslukuun perustuvasta valtuutettujen vähimmäismäärästä ja 25 §:ssä varavaltuutettujen lukumäärästä. Aluevaltuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat lain 26 §:ssä.
Aluevaltuusto voi päättää lain mukaista vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen parittomasta lukumäärästä. Aluevaltuuston koko voidaan sopeuttaa hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisjärjestelmään.
Aluevaltuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä tai aiemman päätöksen
muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.
Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä hyvinvointialueen asukasluvun perusteella seuraavasti:
Asukasluku
Valtuutettuja vähintään
enintään 200 000
59
200 001—400 000
69
400 001—600 000
79
yli 600 000
89
Voimaanpanolain 16 §:n mukaan ensimmäisissä, 23.1.2022 järjestettävissä aluevaaleissa valtuutettuja valitaan kullakin hyvinvointialueella edellä todettu vähimmäismäärä.

9 § Aluehallitus
Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä aluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ennen puheenjohtajiston valintaa aluevaltuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksessa.

10 § Aluehallituksen asiakaskokemusjaosto
Aluehallituksella on asiakaskokemusjaosto, jossa on 7 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston tulee olla aluehallituksen varsinaisia jäseniä.

11 § Aluehallituksen omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Aluehallituksella on omistajaohjaus- ja valvontajaosto, jossa on 7 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston tulee olla
aluehallituksen varsinaisia jäseniä.
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12 § Aluehallituksen tulevaisuus- ja strategiajaosto
Aluehallituksella on tulevaisuus- ja strategiajaosto, jossa on 7 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenet
ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston tulee olla aluehallituksen varsinaisia jäseniä.

13 § Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on kahdeksan jäsentä, jotka valitsee aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitsee jaoston
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden kummankin tulee olla
valtuutettuja.
14 § Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta
Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

15 § Yleisten palveluiden lautakunta
Yleisten palveluiden lautakunnassa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

16 § Ikäihmisten- ja hoivapalveluiden lautakunta
Ikäihmisten- ja hoivapalveluiden lautakunnassa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

17 § Kokonaisturvallisuuslautakunta
Kokonaisturvallisuuslautakunnassa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
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18 § Aluevaalilautakunta
Aluevaalilautakunnassa on viisi jäsentä, jotka valitsee aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluevaalilautakunnassa on vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Aluevaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa.

19 § Tutkimustoimikunnat
Hyvinvointialueella on hyvinvointialueen sekä Itä-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikuntia, joiden tehtävät määräytyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Perustelut
Hyvinvointialuelaissa ei aluevaltuustoa lukuun ottamatta säädetä toimielinten jäsenmäärästä. Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä.
Valiokuntamalli korostaa vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden asemaa ja poliittista vastuuta sekä vahvistaa aluevaltuuston asemaa suhteessa aluehallitukseen. Myös aluevaltuuston puheenjohtajan asema suhteessa aluehallituksen puheenjohtajaan korostuu. Valtuutetuilla on valiokunnan jäseninä vastuuta myös
aluevaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.
Aluevaltuusto päättää harkintansa mukaan – osana johtamisjärjestelmää – niistä toimielimistä, eli aluehallitus (lautakunnat), jaostot ja/tai valiokunnat, joiden kokoonpanoon voi kuulua vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Valiokuntamallin käyttöönotosta voidaan päättää hallintosäännön määräyksillä tai aluevaltuuston ennen toimielimen valintaa tekemällä päätöksellä. Valiokuntamalli voidaan toteuttaa lisäksi niin, että
kokoonpanovaatimus otetaan ilman eri päätöksiä valinnassa huomioon. Tällöin on kuitenkin kysymys poliittisesta sopimuksesta, josta voidaan poiketa toimielintä valittaessa.
Lautakunnat
Vaihtoehto 1
X lautakunnassa on -- jäsentä.
Aluevaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja -- varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.
Vaihtoehto 2 (puheenjohtajamalli)
Lautakuntien puheenjohtajat valitaan aluehallituksen jäsenistä.
X lautakunnassa on puheenjohtaja ja -- jäsentä.
Aluevaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja -- varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.
Vaihtoehto 3 (valiokuntamalli)
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Lautakuntien/määrättyjen lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen
keskuudesta.
X lautakunnassa on puheenjohtaja ja -- jäsentä.
Aluevaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja -- varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.
-

Hallintosääntöön voidaan ottaa määräys, jonka mukaan lautakunta voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Hallintosääntöön voidaan ottaa määräys, jonka mukaan x lautakunnalla on jaosto.

Perustelut
Lautakuntarakenteen tulisi tukea ja edistää hyvinvointialueuudistuksen integraatiotavoitetta ja kokonaisjohtamista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi tarkoituksenmukaista, että sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät olisivat samalla toimielimellä. Hyvinvointialueilla on kuitenkin itsehallintoon
kuuluva oikeus päättää toimielinrakenteesta esimerkiksi elinkaarimallin mukaisesti.
Puheenjohtajamalli korostaa aluehallituksen jäsenten poliittista vastuuta ja asemaa päätöksenteossa. Luottamushenkilöjohtamisen merkitys hyvinvointialueen kokonaisohjauksessa korostuu.
Perustelut
Aluevaltuuston on asetettava hyvinvointialueelle toimikaudekseen aluevaalilautakunta. Aluevaalilautakunta
on pakollinen toimielin, jolla on vain aluevaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Se ei hoida hyvinvointialueen perustehtäviä. Aluevaalilautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Aluevaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat hyvinvointialueen luottamushenkilöitä.
Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Hyvinvointialuelain toimielimiä koskevia säännöksiä
sovelletaan vaalilakia täydentäen.

3. luku Vaikuttamistoimielimet

20 § Vaikuttamistoimielimet
Pohjois-Savon hyvinvointialueella on vaikuttamistoimielimiä, jotka ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Vaikuttamistoimielimet eivät ole Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimielimiä, eivätkä viranomaisia. Vaikuttamistoimielimet eivät tee hallintopäätöksiä.
Vaikuttamistoimielimistä säädetään tarkemmin hyvinvointialuelain 32 §:ssä.
21 § Ikäihmisten neuvosto
Aluehallitus asettaa ikäihmisten neuvoston valtuustokausittain. Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä. Aluehallitus
nimeää edustajansa sekä palvelualueen edustajan ikäihmisten neuvostoon. Ikäihmisten neuvosto nimeää
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edustajansa aluevaltuustoon sekä ikääntyneiden asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

22 § Vammaisneuvosto
Aluehallitus asettaa vammaisneuvoston valtuustokausittain. Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä. Aluehallitus nimeää edustajansa sekä palvelualueen edustajan vammaisneuvostoon. Vammaisneuvosto nimeää edustajansa aluevaltuustoon sekä vammaisten asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

23 § Nuorisovaltuusto
Aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Nuorisovaltuustoon
kuuluu 25 jäsentä. Näistä 19 jäsentä tulee kunnan vastaavista toimielimistä ja kuusi avoimella haulla. Aluehallitus nimeää edustajansa sekä palvelualueen edustajan nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuusto nimeää
edustajansa aluevaltuustoon sekä perhe- ja vammaispalveluiden asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja
läsnäolo-oikeudella.

24 § Muut vaikuttamistoimielimet
Hyvinvointialla voi olla seuraavat, ei lakisääteiset, vaikuttamistoimielimet ja vapaaehtoiset osallisuusrakenteet.
Kansalaispaneeli
Aluehallitus asettaa kansalaispaneelin valtuustokausittain.
Aluehallitus hyväksyy kansalaispaneelille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
-

kansalaispaneelin tehtävät
jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

Kansalaispaneelin tehtävänä on käydä vuosittain keskustelua enintään kolmesta aiheesta, joihin se pääsee
myös itse vaikuttamaan. Kansalaispaneelin työ voi käynnistyä joko valtuutettujen tai kansalaisten aloitteesta.
Kansalaispaneelin lopputuloksena syntyy aloitteita, julkilausumia ja politiikkasuosituksia. Aluevaltuuston on
käsiteltävä kansalaispaneelin suositukset sekä vastattava niihin. Kansalaispaneelin osallistujat voidaan valita
satunnaisotannalla joko koko valtuuston toimikaudeksi tai lyhyemmäksi aikaa.

Asiakaspaneeli
Aluehallitus asettaa asiakaspaneelin valtuustokausittain.
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Aluehallitus hyväksyy asiakaspaneelille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
-

asiakaspaneelin tehtävät
jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

Asiakaspaneelin tehtävänä on seurata hyvinvointialueen palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta
ja antaa ehdotuksia ja palautetta hyvinvointialueen palveluista ja niiden yhteensovittamisesta. Asiakaspaneeli voi käsitellä vuosittain myös hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman. Asiakaspaneelin
osallistujat voidaan valita satunnaisotannalla joko koko valtuuston toimikaudeksi tai lyhyemmäksi aikaa.
Kuntafoorumi
Aluehallitus asettaa kuntafoorumin valtuustokausittain.
Aluehallitus hyväksyy kuntafoorumille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
-

kuntafoorumin tehtävät
jäsenten lukumäärä
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

Kuntafoorumi on kuntien ja aluehallituksen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin.
Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa foorumiin valtuustokausittain. Aluehallitus nimeää edustajansa
foorumiin ja vastaa foorumin kokoontumisesta ja toteuttamisesta. Kuntafoorumin tehtävänä on koota kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla toteutettava asiat, sopia niiden tarpeenmukaisesta etenemisestä
sekä seurata yhteistyön toteutumista.
Yrittäjäfoorumi
Aluehallitus asettaa yrittäjäfoorumin valtuustokausittain.
Aluehallitus hyväksyy yrittäjäfoorumille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
-

yrittäjäfoorumin tehtävät
jäsenten lukumäärä
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

Yrittäjäfoorumi on yrittäjäjärjestöjen ja aluehallituksen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin.
Yrittäjä- ja kehittämisyhdistyksiä pyydetään nimeämään edustajansa foorumiin valtuustokausittain. Aluehallitus nimeää edustajansa foorumiin ja vastaa foorumin kokoontumisesta ja toteuttamisesta.
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Yrittäjäfoorumin tehtävänä on koota yrittäjien ja hyvinvointialueen yhteiset asiat, sopia niiden tarpeenmukaisesta etenemisestä sekä seurata yhteistyön toteutumista.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) neuvottelukunta
Aluehallitus asettaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan valtuustokausittain.
Aluehallitus hyväksyy Hyte-neuvottelukunnalle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa
-

Hyte-neuvottelukunnan tehtävät
jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

Hyte-neuvottelukunnan tehtävänä on johtaa Pohjois-Savon alueellista Hyte-työtä.
Järjestöneuvosto
Aluehallitus asettaa järjestöneuvoston valtuustokausittain.
Järjestöneuvosto on aluehallituksen ja järjestöjen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin. Järjestöneuvoston tehtävänä on tehdä mm. kannanottoja, lausuntoja järjestöjä koskevissa asioissa sekä osallistua omien kohderyhmiensä palvelujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon.
Aluehallitus hyväksyy järjestöneuvoston toimintasäännön, jossa se määrittää, jossa todetaan muun muassa
- tehtävänsä
- kokoonpanonsa ja nimeämisprosessinsa
- kokouskäytäntönsä
- puheenjohtajan, ja varapuheenjohtajat
- sihteerin tehtävien hoitamisen
Aluehallitus ja järjestöneuvosto sopii yhteistyöstä ja sen painopisteistä vuosittain yhteisessä keskustelussa.
Aluehallitus nimeää edustajansa järjestöneuvostoon valtuustokaudeksi
Perustelut
Vaikuttamistoimielimistä säädetään hyvinvointialuelain 32–33 §:ssä. Ne ovat edustamansa väestöryhmän
vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Ne eivät ole hyvinvointialuelain 35 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen toimielimiä, eivätkä siten hyvinvointialueen viranomaisia. Täten jäsenet eivät ole hyvinvointialuelain 74 §:ssä
tarkoitettuja hyvinvointialueen luottamushenkilöitä, joten he eivät hoida tehtäväänsä virkavastuulla.
Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat
päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja lakisääteisten vaikuttamistoimielinten edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa.
Satunnaisotanta voidaan toteuttaa valtuustokauden alussa, jolloin saadaan laaja vapaaehtoisten osallistujien
joukko paneelien toteuttamiseksi. Satunnaisotannalla varmistetaan alueen kaikkien asukkaiden yhdenvertainen osallistumismahdollisuus.
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Satunnaisotanta voidaan tilata esimerkiksi Digi- ja väestötietovirastolta tai kuntien omista tietoyksiköistä.
Satunnaisotannassa valituille lähetetään selkeä, luottamusta ja innostusta herättävä kutsukirje. Kirjeen mukana voidaan lähettää myös lyhyt kysely, jolla selvitetään osallistujavalinnan kannalta tärkeitä taustatietoja.
Puntaroiva kansalaiskeskustelu on yksi osallistamisen ja osallistumisen muoto. Puntaroivilla kansalaiskeskusteluilla voidaan täydentää päätöksentekoa ennakkoon määritellystä aiheesta. Puntaroivan kansalaiskeskustelun tavoitteena on tukea päätöksentekijöiden ja äänestäjien päätöksentekoa ja kannanmuodostusta.
Yleensä kansalaiskeskustelun tavoitteena on tuottaa kirjallinen raportti tai julkilausuma. Puntaroivan kansalaiskeskustelun osallistujat valitaan myös satunnaisotannalla.
Hyvinvointialuestrategiassa tulee ottaa kantaa hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Hyvinvointialuelain 29 §:ssä säädetään yleisestä hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeudesta osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.
HE:ssä korostetaan monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia. Esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi hyvinvointialue voi käyttää muita osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmiä, kuten digitaalisia menetelmiä. Sotejärjestämislain 7.3 §:ssä mainitun hyvinvointialuekertomuksen ja 11.3 §:ssä mainitun palvelustrategian valmistelun osalta tulee ottaa huomioon osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Hyvinvointialuelaki korostaa osallistumisoikeuksien toteutumista sekä aktiivista, selkeää ja avointa viestintää
huomioiden yhdenvertaisuus hyvinvointialueen vastuulle kuuluvista asioista ja osallistumismahdollisuuksista.

4. luku Henkilöstöorganisaatio
25 § Henkilöstöorganisaatio
Tehtäviensä suorittamiseksi henkilöstöorganisaatio on jaettu
1. Hyvinvointialueen johtoon
-

Johdolla tarkoitetaan hyvinvointialuejohtajaa sekä hänen määräämiänsä hyvinvointialueen
johtoryhmän jäseniä.

2. Toimialoihin, joita johtavat toimialajohtajat (järjestämistehtävät)
3. Palvelualueisiin, joita johtavat palvelualuejohtajat (strategia- ja konsernipalveluissa osin palvelualuepäälliköt)
4. Palveluyksiköihin, joita johtavat palveluyksikköjohtajat ja osin palveluyksikköpäälliköt
5. Toimintayksiköihin, joita johtavat toimintayksiköiden esihenkilöt
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26 § Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja vastaa aluehallituksen toimialojen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen alaisuudessa.
Aluehallitus määrää hyvinvointialuejohtajan sijaisen, joka hoitaa hyvinvointialuejohtajan tehtäviä, kun hyvinvointialuejohtaja on poissa tai esteellinen.
Perustelut
Tämä määräys on tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin, kuten vuosilomat, sairauslomat ja vastaavat.
27 § Toimialat / Strategia- ja konsernipalvelut (Järjestäjä)
Strategia- ja konsernipalvelujen toimialaan kuuluvat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä
strategia- ja kehittämispalvelut.
Strategia- ja konsernipalvelut tuottavat tukipalveluja koko organisaatiolle.
Alla on kuvattu strategia- ja konsernipalveluiden toimialoilla tuotettavat palvelut.
1. Hallintopalveluiden toimialalla tuotetaan yleishallinnon palveluita, oikeudellisia palveluita, kiinteistöhallinnon palveluita ja tukipalveluiden palveluita.
2. Henkilöstöpalveluiden toimialalla tuotetaan palvelussuhdepalveluita, työhyvinvointipalveluita, työsuojelupalveluita, rekrytointipalveluita, henkilöstön kehittämispalveluita ja keskitettyjä palveluita.
3. Talouspalveluiden toimialalla tuotetaan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluita, talousarvio- ja controllerpalveluita, laskutuspalveluita sekä sosiaali- ja muiden rahoituspalveluiden palveluita.
4. Strategia- ja kehittämispalveluiden toimialalla tuotetaan kehittämistoiminnan palveluita (TKKI), YTApalveluita, opetuspalveluita, tietohallinnon ja laitehallinnan palveluita, Hyte- ja osallisuuspalveluita
sekä asiantuntijapalveluita.

28 § Toimialat / Palvelutoiminta (Järjestäjä)
Palvelutoiminnan toimialoihin kuuluvat:
1. Perhe- ja vammaispalvelut
2. Yleiset palvelut
3. Ikääntyvien palvelut
4. Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut.
Järjestäjän palvelutoimialat yhteen sovittavat ja ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palveluja. Järjestämistoiminnoilla tarkoitetaan muun muassa seuraavia
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kokonaisuuksia; palvelujen suunnittelu- ja seuranta, strateginen talous ja resurssiohjaus, palvelujen hankinta
ja hallinta (strateginen hankinta), palvelujen ohjaus ja valvonta ja tiedolla johtaminen.

29 § Palvelutuotanto
Palvelutuotanto jakaantuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palvelualueisiin, jotka jakaantuvat palveluyksiköihin ja jotka jakaantuvat toimintayksiköihin ja jotka kaikki vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palvelutuotannosta.
Alla on kuvattu palvelutuotannon palvelualueilla ja palveluyksiköissä tuotettavat palvelut.
1. Perhe- ja vammaispalveluiden palvelualueella tuotetaan perhepalveluiden ja vammaispalveluiden palveluja.
Perhepalveluissa tuotetaan perheiden sosiaalipalveluita, neuvola/opiskeluhuolto/lasten ja nuorten mielenterveys sekä lastensuojelun palveluita. Vammaispalveluissa tuotetaan vammaispalvelukeskusten palveluita,
asumispalveluiden palveluita ja avopalveluiden palveluita.
2. Yleisten palveluiden palvelualueella tuotetaan peruspalveluita ja yliopistosairaala Kysin palveluita.
Peruspalveluissa tuotetaan sotekeskusten palveluita, työikäisten sosiaalipalveluiden palveluita ja osastojen
palveluita.
Yliopistosairaala KYSissä tuotetaan erityisen vaativia ja muut erikoissairaanhoidon palveluja hyvinvointialueelle ja yhteistyöalueelle.
3. Ikääntyvien palveluiden palvelualueella tuotetaan ikäkeskuksen palveluita.
Ikäkeskuksessa tuotetaan asumispalveluiden palveluita, kotiin annettavien palveluiden palveluita sekä asiakas- ja palveluohjauksen palveluita.
4. Pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden palvelualueella tuotetaan pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palveluita.
Pelastustoimessa tuotetaan onnettomuuksien ehkäisyn palveluita, pelastustoiminnan palveluita, toimialan
varautumisen palveluita, tilanne- ja johtokeskuksen palveluita sekä ensihoitopalveluiden palveluita.
Turvallisuuspalveluissa tuotetaan varautumisen palveluita sekä valmiuden ja organisaatioturvallisuuden palveluita.

30 § Toimivalta henkilöstöorganisaation muutoksista
Aluehallitus päättää toimialoista ja niiden jakaantumisesta palvelualueisiin.
Hyvinvointialuejohtaja päättää palvelualueiden jakaantumisesta palveluyksiköihin.
Toimialajohtaja päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksikköihin.
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5. luku Omistaja- ja sopimusohjaus
Hyvinvointialuekonsernin muodostavat hyvinvointialue ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt,
joissa hyvinvointialueella on kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti määräysvalta. Myös hyvinvointialueen
määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat hyvinvointialuekonserniin.
Talousarvio laaditaan ottaen huomioon hyvinvointialuekonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa asetetaan toiminnan ja talouden vuosittaiset tavoitteet. Hyvinvointialuekonsernia tulee johtaa kokonaisuutena
hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.
Aluevaltuusto päättää osana hyvinvointialuestrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Tytäryhteisöt luokitellaan strategisen ja taloudellisen merkityksen sekä riskien perusteella.
Omistajaohjauksella huolehditaan, että tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Omistajaohjauksen keskeinen väline on konserniohje. Konserniohjeen vähimmäissisällöstä säädetään hyvinvointialuelain 49 §:ssä. Konserniohjetta sovelletaan hyvinvointialueen tytäryhteisöjen
sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konsernivalvonta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden seurantaa.
Konsernijohto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä hyvinvointialueella aluevaltuuston päätösten mukaisesti. Hallintosäännössä määritellään konsernijohto sekä määrätään
konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä.
Hyvinvointialuelaissa sääntelyn kohteena on hyvinvointialueorganisaatiota laajempi kokonaisuus eli hyvinvointialueen toiminta. Osa hyvinvointialueen toiminnasta kytkeytyy sopimuksiin. Näin ollen sopimusten hallinta on merkityksellinen osa hyvinvointialueen toimintaa ja hyvinvointialueen toimialojen johtamista. Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet tulee ottaa huomioon keskeisissä sopimuksissa.
Hyvinvointialueen johtamisen yhtenä osa-alueena on sopimuksiin perustuva johtaminen. Niissä omistajaohjaus perustuu neuvotteluihin sopimuskumppaneiden kanssa, sopimusten valmisteluun, laadittuihin sopimuksiin ja sopimusten valvontaan. Hyvinvointialueen etujen turvaaminen edellyttää sopimusehtojen huolellista
valmistelua. Hyvinvointialuelain 95 §:n mukaan aluevaltuuston tulee hallintosäännössään antaa tarpeelliset
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sopimushallinnan tehtävistä ja vastuista.
Konserniohjaus voi olla myös suoraan aluehallituksen tehtävä riippuen hyvinvointialueen konsernirakenteesta. Konserniohjauksen, sopimusohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät voidaan
myös yhdistää saman jaoston tehtäviksi.

31 § Konsernijohto
Hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, omistajaohjaus- ja valvontajaosto sekä hyvinvointialuejohtaja.
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Perustelut
Hyvinvointialuelain 50 §:n nojalla konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja. Konsernijohtoon kuuluvat lisäksi hallintosäännössä määrätyt toimielimet ja viranhaltijat.
Konsernijohtoon kuuluviksi voidaan myös määrätä nimetyt viranhaltijat, jotka esittelevät aluehallitukselle tai
konsernijaostolle tytäryhteisöjä koskevia asioita.
Konsernijohdolta edellytetään monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta muun muassa hyvinvointialuekonsernin johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

32 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako
Aluehallituksen tehtävät
1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluevaltuustolle;
2. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä;
3. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
4. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
5. antaa aluevaltuustolle puolivuosittain/neljännesvuosittain raportin tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
6. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta sekä teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä
7. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset aluevaltuuston puheenjohtajiston kanssa.

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät
Jaoston tehtävänä on huolehtia liikelaitosten, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen
omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä hyvinvointialue on tai joissa hyvinvointialueella on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
1. vastaa konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta;
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2. määrää hyvinvointialueen edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin;
3. päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueen organisaation ulkopuoliseen hallintoon;
4. päättää hyvinvointialueen kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille;
5. vastaa esityksen valmistelemisesta aluehallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koolle kutsumiseksi;
6. vastaa omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta;
7. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden
perusteella tarvittaessa esityksiä aluehallitukselle;
8. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
10. päättää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin;
11. päättää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet;
12. asettaa in-house yhtiöiden toiminnalle tavoitteet; hinta ja laatu sekä mittarit tavoitteiden seurantaa
varteen ja seurata näiden toteutumista;
13. vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppaneiden kanssa, sopimusten valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa;
14. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
15. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset; riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
16. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion
valmistelemisesta

Hyvinvointialuejohtajan tehtävät konsernihallinnossa
Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Hyvinvointialuejohtaja vastaa konserniohjauksen täytäntöönpanosta.

Perustelut
Hyvinvointialuelaki 48 §. Hyvinvointialueen osallistumisella jonkin yhteisön toimintaan perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee aina olla tietoinen tarkoitus ja tavoite. Näiden tavoitteiden tulee puolestaan perustua
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hyvinvointialuestrategiaan. Keskeisiä omistajaohjauksellisia toimia ovat henkilövalinnat sekä hyvinvointialuetta eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavan henkilöstön opastus ja neuvonta. Ohjeiden antaminen on osa yhteisöjen toiminnan seurantaa ja valvontaa sekä reagoimista yhteisöissä tapahtuviin asioihin.
• Konserniohjaus voi olla myös suoraan aluehallituksen tehtävä riippuen hyvinvointialueen konsernirakenteesta. Konserniohjauksen, sopimusohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät voidaan myös yhdistää saman jaoston tehtäviksi.
Aluehallituksen arviointi on sisällöllistä itsearviointia; millä tavoin aluehallitus katsoo onnistuneensa omistajaohjauksessa, sisäisessä valvonnassa ja sopimushallinnassa. Tilintarkastaja arvioi konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä. Ulkopuolinen arviointi toteutetaan vain merkittävimmissä tytäryhteisöissä.
Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on toimia hyvinvointialuekonsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhteisöjen hallintoon ja toimintaan.
X ja y viranhaltijoiden tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhteisöjen hallintoon ja toimintaan.

6. luku Sopimusohjaus
Sopimusohjauksella tarkoitetaan hyvinvointialueen toimintaperiaatteita, joilla varmistetaan hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden ja riskienhallinnan toteutuminen sekä toiminnan taloudellisuus. Sopimusohjauksella luodaan linjaukset sille, millaisia sopimuksia hyvinvointialueella tehdään ja miten sopimusten elinkaaren aikana toimitaan. Sopimusohjauksella ohjataan kaikkea hyvinvointialuekonsernin sopimustoimintaa.
Sopimusohjaus edellyttää toimivaa sopimushallintaa. Keskitetty sopimushallinta luo mahdollisuuden laadukkaaseen johtamiseen ja seurannan järjestämiseen.
Sopimusohjauksen periaatteilla ohjataan kaikkea ulkoista ja sisäistä sopimustoimintaa, ulkoista palvelujen
hankintaa, asiakassetelimarkkinoita sekä hallintopäätöksen että sopimusten perusteella. Tavoitteena on hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian tavoitteiden saavuttaminen sekä sujuvat palvelut. Lisäksi ohjeen soveltamisalaan kuuluvat sisäisten sopimusten ohjaus ja valvonta.
Sopimusohjaus on tarkoitettu periaatteiksi ja ohjeeksi kaikille hyvinvointialueen viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat sopimushallintaan eri rooleissa. Rooleja ovat mm. sopimusten sisällön valmistelija,
sopimusyhteyshenkilö, allekirjoittaja, tallentaja tai käyttäjä. Sopimuksiin liittyvästä toimivallasta määrätään
hallintosäännössä. Sopimuksiin liittyviä vastuita täsmennetään erillisessä toimivaltaohjeessa ja henkilöstön
ohjeissa sekä työsopimusten tehtävänkuvauksissa.
Sopimushallinta sisältää operatiivisen johtamisen keinot, joilla sopimushallinnan tiedolla ohjausta toteutetaan, seurataan ja tavoitteet varmistetaan. Sopimushallinta koskee kaikkia sopimuksia riippumatta niiden
tyypistä kahden oikeushenkilön välillä. Sopimushallinta sisältää esimerkiksi sopimusprosessit, riskien hallinnan, sopimukseen liittyvien toimijoiden roolit, sopimukseen liittyvät työvälineet ja ohjeistuksen.
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Kommentoinut [SH1]: Pitäisikö tässä lukea jotain muuta?
@Niemeläinen Janne

33 § Sopimusohjauksen tehtävät ja vastuunjako
Aluehallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä ja antaa tarkemmat ohjeet
sopimushallinnan järjestämisestä ja hankintojen toteuttamisesta.
Perustelut
Aluehallituksen sopimushallintaa koskevissa ohjeissa olisi hyvä käsitellä ainakin seuraavia asioita:
• sopimusohjauksen määrittäminen ja tavoitteet
• sopimusriskien periaatteet
• sopimusten, sopimusmallien, asiakirjamallien, lomakkeiden ja tarkastuslistojen tarpeet ja vastuuhenkilöt
• toimittajahallinnan periaatteet
• sopimusten elinkaari ja
• laatuvaatimukset.
Hyvinvointialuelainsäädännön myötä hyvinvointialueiden hallinnollisissa tehtävissä painottuu hankinta- ja
sopimushallinnan osaaminen sekä yleisemmin palvelutuotannon sisältöjen, tuottajaverkon ja tuotantorakenteen suunnittelun, hallinnan ja kehittämisen asiantuntijuus. Lainsäädäntö lisää hyvinvointialueiden hallinnollista taakkaa.
Perustelut
Hyvinvointialuelaki 10 ja 95 §
• Esimerkiksi aluehallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan.

34 § Sopimusmääräykset
Aluehallitus hyväksyy linjaukset järjestämisvastuun toteuttamiseksi hyvinvointialueen omassa tuotannossa,
ja niitä vastaavat sopimusmääräykset yksityisiltä palveluntuottajilta hankituissa palvelusopimuksissa huomioiden yhdenmukaiset palveluketjut, niiden yhteensovittamisen ja yhdenvertaisuuden sekä laadun. Aluehallitus hyväksyy sopimusohjauksen vastuut ja roolituksen sisäisessä ja ulkoisessa sopimushallinnassa. Aluehallitus hyväksyy sopimusprosessit.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 7 ja 10 §. Hyvinvointialueen palvelutuotannossa noudatetaan, mitä sotejärjestämislain 2
luvussa on säädetty järjestämisvastuusta, ja 3 luvussa palvelun hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta
sekä, mitä pelajärjestämislaissa on säädetty.

7. luku Toimielinten tehtävät ja toimivallanjako
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Hyvinvointialuelain 96 §:n mukaan aluevaltuuston
päätösvallan eli toimivallan siirtoa koskevat ratkaisut on määriteltävä hallintosäännössä.
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Toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, luottamushenkilölle ja viranhaltijalle. Toimivaltaa viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä hallinnollisen pakon käyttämisessä voidaan siirtää vain toimielimelle.
Jos laissa määrätään, että toimivalta on aluevaltuustolla tai muulla nimetyllä hyvinvointialueen viranomaisella, aluevaltuusto ei voi siirtää toimivaltaa. Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä,
ne syrjäyttävät hyvinvointialuelain 96 §:n.
Pääosa aluevaltuuston toimivallan siirtoa koskevista päätöksistä sekä otto-oikeuden käyttämistä koskevat
määräykset ovat tässä luvussa.

35 § Aluevaltuusto päättää
1. hyvinvointialuestrategiasta;
2. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta;
3. pelastustoimen palvelutasosta;
4. hyvinvointialueen hallintosäännöstä;
5. hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
6. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
7. osakeyhtiön perustamisesta ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta;
8. liikelaitokselle asettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
9. varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
10. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
11. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen
järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista;
12. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
13. jäsenten valitsemisesta hyvinvointialueen toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
14. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
15. hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta;
16. tilivelvollisten nimeämisestä;
17. hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä;
18. hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, viran kelpoisuusehdosta ja hyvinvointialuejohtajan valitsemisesta määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen;
19. varautumisen ja valmiussuunnittelun perusteista;

37

20. talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta (ml. vuokrasopimukset ja leasingrahoitukset, jotka rinnastetaan investointihankkeiksi), jonka kustannusarvio on yli
20 miljoonan euroa;
21. päättää hyvinvointialueelle siirrettävän toiminnan vastaanottamisesta;
22. muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
Aluevaltuusto päättää asioista, joista sen on lain mukaan nimenomaan päätettävä ja asioista, joiden päätösvaltaa se ei ole tässä hallintosäännössä siirtänyt muulle toimielimelle, luottamushenkilölle tai viranhaltijalle.

36 § Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Aluehallituksen lakisääteiset tehtävät
1. vastaa hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2. vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3. valvoo hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta
ja käyttää sen puhevaltaa;
4. edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastaa hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta;
5. vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta;
6. vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle
kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;
7. huolehtii hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;
8. huolehtii hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Aluehallituksen tehtävistä hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnassa säädetään
hyvinvointialuelain 50 §:ssä.

Aluehallituksen muut tehtävät
1. vastaa järjestämisvastuun toteutumisesta;
2. vastaa henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonaishenkilöstöresurssien ohjauksesta hyvinvointialuetasolla;
3. päättää hyvinvointialueen johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat;
4. päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta pl. hyvinvointialueen johtajan virka;
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5. päättää kelpoisuusehdoista pl. hyvinvointialueen johtajan virka;
6. päättää hyvinvointialuejohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollista asioista, ellei tehtävää kuulu hallintosäännön mukaan hallituksen puheenjohtajalle;
7. antaa lausunnon aluevaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos aluehallitus katso, ettei aluevaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava;
8. päättää hankkeista, joiden kokonaisrahoitus on yli 5 miljoonaa euroa tai omarahoitusosuus yli
500.000 euroa
9. päättää kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostosta ja myynnistä
10. vastaa hyvinvointialuekonsernin kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta yhteistyössä alueen
kuntien, alueen viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa;
11. hyväksyy turvallisuutta ja varautumista koskevat periaatteet, ottaen huomioon sopimuksellisen varautumisen;
12. valvoo, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti
13. antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;
14. päättää korvausten ja vahingonkorvauksen maksamisesta yli 10.000 euron olevien vahinkojen osalta
15. päättää hyvinvointialueelle tulevan lahjoituksen ja testamentin vastaanottamisesta ja hakemisesta,
käyttökohteesta ellei sitä ole saantokirjassa määrätty ja realisoinnista;
16. antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;
17. toimii sosiaalihuoltolain yksityisen sosiaalihuollon valvonnasta vastaavana toimielimenä
Mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä,
toimivalta on aluehallituksella.

37 § Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät
Omistajaohjaukseen liittyvät tehtävät
Jaoston tehtävänä on huolehtia liikelaitosten, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen
omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä hyvinvointialue on tai joissa hyvinvointialueella on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.
1. vastaa konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta;
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2. määrää hyvinvointialueen edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin;
3. päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueen organisaation ulkopuoliseen hallintoon;
4. päättää hyvinvointialueen kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille;
5. vastaa esitysten tekemisestä aluehallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen
koolle kutsumiseksi;
6. vastaa omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta;
7. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden
perusteella tarvittaessa esityksiä aluehallitukselle;
8. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
10. päättää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin;
11. päättää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet;
12. päättää in-house yhtiöiden toiminnalle tavoitteet; hinta ja laatu sekä mittarit tavoitteiden seurantaa
varten ja seurata näiden toteutumista

38 § Tulevaisuus- ja strategiajaosto
Erityistehtävät
1. vastaa strategiasta johdettujen ohjelmien toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista;
2. vastaa muusta lainsäädännöstä tulevista kehittämisen erityistehtävistä (potilas- ja asiakasturvallisuus, laatutyö);
3. vastaa YTA-alueyhteistyön kehittämisestä, ohjauksesta, valvonnasta ja edunvalvonnasta;
4. vastaa TKKI-toiminnan kehittämisestä, ohjauksesta, valvonnasta ja edunvalvonnasta;
5. vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

39 § Asiakaskokemusjaoston tehtävät ja toimivalta
Asiakaskokemusjaoston tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vastaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kokonaisvalvonnasta ja koontiraportoinnista aluehallitukselle;
vastaa hyvinvointialueen omien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoyksiköiden kokonaisvalvonnasta ja koontiraportoinnista;
vastaa potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelun järjestämiseen liittyvistä linjauksista ja suosituksista sekä
em. koontiraporttien käsittelystä ja esityksistä aluehallitukselle;
vastaa palvelujen tasapuolisen saatavuuden ja laadun seurannasta sekä koontiraportoinnista aluehallitukselle (mm. valtakunnalliset THL raportit palveluiden saatavuudesta);
vastaa asiakaspalautejärjestelmän järjestämisvastuun linjauksista ja kehittämisestä sekä koontiraporttien seurannasta;
vastaa asukkaiden aloitteiden käsittelystä sekä tarvittaessa esityksistä aluehallitukselle;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

vastaa palvelupalautteiden käsittelystä (yleinen koonti) sekä esityksistä aluehallitukselle;
vastaa järjestäjätehtävän tuesta antamalla tarvittaessa lausuntoja merkittävistä palvelutuotannon
uudistuksista ja muutoksista aluehallitukselle;
vastaa jaostolle erikseen määrätyistä tehtävistä;
vastaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämisestä ja seurannasta;
vastaa rakenteellisen sosiaalityön koontiraporttien käsittelystä;
vastaa kuntayhdyspintojen koontiraporttien käsittelystä;
vastaa järjestäjän tuesta: esimerkiksi yhdenmukaisen asiakirjahallinnan ja virka-apumallien vahvistamisesta;
vastaa omais- ja perhehoidon työhyvinvointi raporteista;
päättää myönnettävistä järjestöavustuksista

40 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta
Tarkastuslautakunnan tehtävistä on määräykset hyvinvointialuelain 125 §:ssä.
Tarkastuslautakunnan tehtävät
1. valmistelee aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2. arvioi, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3. arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta;
4. huolehtii hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5. valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi;
6. valmistelee aluehallitukselle esitykset tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
41 § Perhe- ja vammaispalvelulautakunnan tehtävät ja toimivalta
Yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa;
2. vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta;
3. vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta;
4. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa;
5. seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta;
6. varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)
Erityistehtävät
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta;
vastaa toiminnan tuloksellisuudesta;
vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti;
vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta;
vastaa viranomaistoiminnasta;
vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista
asioista;
vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta;
päättää sopimusten vastuuhenkilöt;
vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta;
vastaa palvelu- ja vuosisuunnitelmaan liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti;
hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet;
vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä;
vastaa otto-oikeuden käyttämisestä;
vastaa lastensuojelun toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä ja delegointimääräyksistä

42 § Yleisten palveluiden lautakunnan tehtävät ja toimivalta
Yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa;
2. vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta;
3. vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta;
4. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa;
5. seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta;
6. varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)
Erityistehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta;
vastaa toiminnan tuloksellisuudesta;
vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti;
vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta;
vastaa viranomaistoiminnasta;
vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista
asioista;
vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta;
päättää sopimusten vastuuhenkilöt;
vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta;
vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti;
hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet
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12. vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä;
13. vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

43 § Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan tehtävät ja toimivalta
Yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa;
2. vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta;
3. vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta;
4. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa;
5. seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta;
6. varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)
Erityistehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta;
vastaa toiminnan tuloksellisuudesta;
vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti;
vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta;
vastaa viranomaistoiminnasta;
vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista
asioista;
vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta;
päättää sopimusten vastuuhenkilöt;
vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta;
vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti;
hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet
vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä;
vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

44 § Kokonaisturvallisuuslautakunnan tehtävät ja toimivalta
Yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa (pelastustoimi, hyvinvointialueen yhteinen varautuminen ja
valmiussuunnittelu, riskiarviot, valmiusasiat, väestönsuojelu, organisaatioturvallisuus);
2. vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta;
3. vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta;
4. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa;
43

5. seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta;
6. varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)
Erityistehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta;
vastaa toiminnan tuloksellisuudesta;
vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti;
vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta;
vastaa viranomaistoiminnasta;
vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista
asioista;
vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta;
päättää sopimusten vastuuhenkilöt;
vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta;
vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti;
vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä;
vastaa otto-oikeuden käyttämisestä;
vastaa hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelun ohjeistamisesta sekä valmius- ja varautumissuunnitelmien hyväksymisestä;
vastaa esityksen tekemisestä kokonaisturvallisuuden käytännön toteutuksesta;
vastaa hyvinvointialueen varautumis-, valmiussuunnittelu- ja organisaatioturvallisuus tehtävistä sekä
väestönsuojelun järjestelyistä
vastaa esityksen tekemisestä turvallisuus- ja varautumisjärjestelystä, keskeisistä johtopäätöksistä
sekä selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä osana sisäisen valvonnan raportointia ja toimintakertomusta;
vastaa esityksen tekemisestä pelastustoimen palvelutasopäätökseksi;
vastaa vuosittain hyvinvointialueen investointisuunnitelman osana laadittavasta pelastustoimen
osasuunnitelmasta (pela järjestämislaki 11 §)
hyväksyy valmiussuunnitelmat ja toimialan säädösten edellyttämät muut suunnitelmat;
toimii monijäsenisenä toimielimenä alueen pelastusviranomaisena;
vastaa omavalvontaohjelman laadinnasta ja palvelujen lainmukaisuuden varmistamisesta;
käsittelee pelastusviranomaisten tekemiä päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset;
käyttää tarvittaessa pelastusviranomaisen hallinnollisia pakkokeinoja

45 § Aluevaalilautakunta
Aluevaalilautakunnan tehtävistä säädetään vaalilaissa.
Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.
Hallintosäännön toimielimiä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin ja vaalilakia täydentäen aluevaalilautakuntaan.
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46 § Nuorisovaltuusto
Pohjois-Savon nuorisovaltuusto on pohjoissavolaisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä kaikessa maakunnallisessa päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuoriin nyt ja
tulevaisuudessa.
Nuorisovaltuusto lisää maakunnan nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia maakunnallisessa päätöksenteossa sekä nuoria koskevissa palveluissa yli organisaatiorajojen, tukee yhteistyötä kuntien ja niiden
nuorisovaltuustojen välillä, kokoaa nuorten näkemyksiä monipuolisesti, pitää yhteyttä hyvinvointialueen
päättäjiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sekä maakunnan muihin viranomaisiin lisätäkseen yhteistyötä ja
suoria vaikuttamismahdollisuuksia.
Aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuustoon
kuuluu 25 jäsentä. Nuorisovaltuuston 19 jäsentä nimetään Pohjois-Savon kuntien vastaavista toimielimistä.
Lisäksi nuorisovaltuustoon haetaan jäseniä avoimella haulla 6 kappaletta. Aluehallitus nimeää edustajansa
sekä nuorten palvelujen edustajan nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuusto nimeää edustajansa aluevaltuustoon sekä nuorten asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Aluehallitus hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön, jossa todetaan toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, ohjaajan tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen,
palkkio ja matkakustannukset, taloudellinen toiminnan tuki sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa
47 § Ikäihmisten neuvosto
Pohjois-Savon ikäihmisten neuvosto on pohjoissavolaisten ikäihmisten ja heitä edustavien eläkeläisjärjestöjen vaikuttamistoimielin. Ikäihmisten neuvosto toimii maakunnallisen vanhustyön sekä ikäihmisen toimintakyvyn edistämisen lähtökohdista.
Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä heidän läheistensä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia jo asioiden valmisteluvaiheessa. Ikäihmisten neuvosto voi järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tehdä esityksiä ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja
ikääntyneitä koskevissa asioissa. Ikäihmisten neuvosto nimeää tarvittaessa edustajansa työryhmiin.
Aluehallitus asettaa ikäihmisten neuvoston. Toimikausi on neljä vuotta vastaten aluehallituksen toimikautta.
Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä. Aluehallitus nimeää edustajansa sekä palvelualueen edustajan ikäihmisten
neuvostoon. Ikäihmisten neuvosto nimeää edustajansa aluevaltuustoon sekä ikääntyneiden asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Aluehallitus hyväksyy ikäihmisten neuvoston toimintasäännön, jossa todetaan toimielimen lakisääteiset ja
mahdolliset muut tehtävät, jäsenten valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan
valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen, palkkio ja matkakustannukset, taloudellinen toiminnan tuki sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.
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48 § Vammaisneuvosto
Pohjois-Savon vammaisneuvosto on pohjoissavolaisten vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja heidän läheistensä sekä heitä edustavien vammais- ja potilasjärjestöjen vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto toimii ja
edistää vammaistyötä ja vammaisten asemaa Pohjois-Savon alueella.
Aluehallitus asettaa vammaisneuvoston. Toimikausi on neljä vuotta. Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä. Aluehallitus nimeää edustajansa sekä palvelualueen edustajan vammaisneuvostoon.
Vammaisneuvoston tehtävänä on lisätä ja parantaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä heidän läheistensä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia jo asioiden valmisteluvaiheessa. Vammaisneuvosto voi
järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa. Vammaisneuvoston nimeää tarvittaessa edustajansa työryhmiin. Vammaisneuvosto nimeää edustajansa aluevaltuustoon ja vammaisten asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Aluehallitus hyväksyy vammaisvaltuuston toimintasäännön, jossa todetaan toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, vammaisasiamiehen tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen
antaminen, palkkio ja matkakustannukset, avustajista aiheutuvat kustannukset sekä taloudellinen toiminnan
tuki sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

8. luku Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako
49 § Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja vastaa toimialojen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen alaisuudessa.
Hyvinvointialuejohtajan tehtävät
1. johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, viestintää, taloudenhoitoa ja
muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamien toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta;
2. vastaa siitä, että hyvinvointialueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty
3. vastaa hyvinvointialueen kehittämisestä ja hyvinvointialueen eri operatiivisen toiminnan vaatimien
yhdyspintojen toimivuudesta
4. vastaa siitä, että henkilöstön toimivalta ja vastuut ovat asianmukaisesti järjestetyt
5. toimii aluehallituksen valitsemien viranhaltijoiden henkilöstöhallinnollisena esihenkilönä
6. vastaa hyvinvointialueen kansallisista hyvinvointialueneuvotteluista;
7. vastaa yhteistyöalueen neuvotteluista;
8. vastaa aluehallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimii aluehallituksen esittelijänä:
9. käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta;
10. vastaa hyvinvointialueen alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta;
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11. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien kanssa, kansallisesta ja kansainvälisestä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta valtion viranomaisiin;
Lisäksi hyvinvointialuejohtaja
12. päättää toimialojen tehtävien järjestämisestä ja tehtäväjaosta siltä osin kuin siitä ei ole määrätty hallintosäännössä;
13. päättää hyvinvointialueen johtoryhmän ja sen tehtävät;
14. päättää hyvinvointialueen järjestämien edustustilaisuuksien pitämisestä aluehallituksen linjausten
mukaisesti;
15. päättää palvelualueiden jakaantumisesta palveluyksiköihin;
Hyvinvointialuejohtajan toimivalta
16. hyväksyy omaan toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty;
17. päättää hyvinvointialueen hankkeista, joiden omarahoitusosuus on yli 200.000 euroa ja enintään
1.000.000 euroa;
18. päättää hyvinvointialueen hankkeista, joiden kokonaisrahoitus on enintään 5 miljoonaa euroa tai
omarahoitusosuus enintään 500.000 euroa strategia- ja kehitysjohtajan esityksestä;
19. päättää pitkäaikaisen lainan ottamiseen valtuuston päättämän talousarvion puitteissa;
20. päättää johdannaisten tekemisestä
Hyvinvointialuejohtajan ollessa poissa tai esteellinen, hänen sijaisenaan toimii aluehallituksen määräämä sijainen.

50 § Järjestäjä / strategia- ja konsernipalvelut ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät
Strategia- ja konsernipalvelujen toimialan tehtävänä on tuottaa tukipalveluja hyvinvointialueelle ja avustaa
hyvinvointialuejohtajaa tehtävässään sekä luoda edellytykset järjestämisen, professio-ohjauksen ja palvelutuotannon toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa.
Strategia ja konsernipalvelujen toimialoja johtavat toimialajohtajina hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja sekä strategia- ja kehitysjohtaja.
Toimialajohtajan yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
3. vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä
määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimialan sisällä;
5. esittää hyvinvointialueen johtajalle palvelualueen jakamista tarkoituksenmukaisiin palveluyksiköihin;
6. päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin palvelualuejohtajan esityksestä;
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7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8. asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa toimialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
9. nimittää toimialansa työryhmät;
10. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty;

Toimialajohtajien erityiset tehtävät
Hallintojohtaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

johtaa hallintopalveluita;
vastaa hyvinvointialueen yleishallinnollisten asioiden valmistelusta;
vastaa toimielinpalvelujen järjestämisestä;
vastaa tiedonhallinta-, kirjaamo-, tietosuojapalveluista;
vastaa oikeudellisista palveluista;
vastaa kiinteistöhallinnosta;
vastaa hallintopalveluiden vastuulla olevista tukipalveluista;
vastaa hyvinvointialuevaalien järjestämiseen liittyvistä palveluista;
vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista

Henkilöstöjohtaja
1. johtaa henkilöstöpalveluita;
2. vastaa palvelusuhde- ja työehtosopimusasioiden asiantuntijapalveluista;
3. vastaa työhyvinvointi-, työsuojelu-, työturvallisuus-, rekrytointi-, henkilöstön kehittämispalveluiden
sekä keskitettyjen henkilöstöpalveluiden järjestämisestä;
4. toimii hyvinvointialueen palkka-asiamiehenä / KT-yhteyshenkilönä ja vastaa työmarkkinaosapuolten
välisestä neuvottelutoiminnasta ja hyväksyy paikallisneuvotteluiden lopputuloksen;
5. päättää uusien palkkausjärjestelmien käyttöön ottamisesta;
6. päättää paikallisista virka- ja työehtosopimuksista;
7. päättää hyvinvointialueella käytettävistä nimikkeistä;
8. päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta siltä osin kuin ne sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty työnantajan harkintaan;
10. vastaa henkilöstöpalveluiden vastuulla olevista tukipalveluista;
11. päättää aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä;
12. vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista

Talousjohtaja
1. johtaa talouspalveluita;
2. vastaa raha- ja laskentatoimesta;
3. vastaa hyvinvointialueen rahoituksesta ja vakuuttamisesta;
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4. vastaa hyvinvointialueen asiakasmaksulaskutuksesta, maksujärjestelyistä ja perinnästä;
5. vastaa hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta;
6. vastaa talouspalveluiden vastuulla olevista tukipalveluista;
7. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä pl. osakkeet;
8. päättää saamisten poistamisesta;
9. päättää asiakasmaksujen lykkäyksistä ja vapautuksista;
10. päättää luottokorttien ja maksuaikakorttien hankinnasta yksiköiden käyttöön ja käytöstä poistamisesta;
11. päättää palvelujen tuotteistamisesta pl. kliiniset palvelut ja tutkimukseen liittyvät palvelut sekä palvelujen hinnoittelusta;
12. vastaa varainhoidosta;
13. päättää lyhytaikaisen velan ottamisesta hyvinvointialueen maksuvalmiuden turvaamiseksi;
14. vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista;
15. päättää hankintojen rahoitustavasta; esim. leasing;
16. päättää muutoksista laitehankintoihin talousarviovuoden aikana

Strategia- ja kehittämisjohtaja
1. johtaa strategia- kehittämispalveluita;
2. vastaa jatkuvan strategiaprosessien toteutumisesta hyvinvointialueella;
3. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman toimeenpanosta ja
seurannasta;
4. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tiedolla johtamisesta ja strategisesta resurssiohjauksesta;
5. vastaa laatu- ja asiakaspalautejärjestelmien käyttöönotosta, kehittämisestä sekä optimaalisesta hyödyntämisestä;
6. vastaa hyvinvointialueen innovaatio-, testaus- ja kehittämistoiminnasta ja sen rahoitusprosesseista;
7. vastaa asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisestä;
8. vastaa innovaatio- ja kehittämistoiminnan alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä;
9. vastaa sähköisten palveluiden ja teknologian käyttöönoton ja optimaalisen hyödyntämisen edistämisestä hyvinvointialueella;
10. vastaa ict-palvelutuotannon järjestämisestä ja tietoturvasta kokonaisuutena...tietohallinto ja laitehallinta;
11. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty;
12. päättää hyvinvointialueen hankkeista, joiden omarahoitusosuus on alle 200.000 euroa;
13. vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista

51 § Järjestäjä / palvelutoimialat ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät
Järjestämistoiminnot toimialojen tehtävänä on vastata hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien hoitamisesta säädösten mukaisesti, ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja
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Kommentoinut [SH2]: Mitä tässä pitäisi olla?

turvallisuuspalvelut palvelualueita palvelujen tuottamisessa ja vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen alueellisesta yhteensovittamisesta sekä tukea hyvinvointialuejohtajaa
hyvinvointialueen johtamisessa.
Järjestämistoimintojen toimialoja johtavat toimialajohtajat.
Sote-palvelutoimialan toimialajohtajien yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
3. vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä
määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimialan sisällä;
5. esittää hyvinvointialueen johtajalle toimialansa jakamisesta tarkoituksenmukaisiin palvelualueisiin
6. päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin palvelualuejohtajan esityksestä
7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8. asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa toimialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
9. nimittää toimialansa työryhmät;
10. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty;
11. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistoiminnan kokonaisjohtamisesta ja yhteensovittamisesta;
12. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidun palvelukokonaisuuden toteutumisesta;
13. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmistelusta
osana hyvinvointialuestrategiaa;
14. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan periaatteiden määrittelystä;
15. vastaa järjestäjälle kuuluvasta asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja resurssien vaikuttavan kohdentamisen valmistelusta;
16. tukee hyvinvointialuejohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa asioissa, kansallisissa hyvinvointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa;
17. tukee hyvinvointialuejohtajaa yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen valmistelussa, toimeenpanon
seurannassa sekä yhteistyösopimuksen yhteensovittamisessa; hyvinvointialueen oman palvelustrategian kanssa; ja
18. toimii sotejärjestämislain 7.2 §:n mukaisena hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona
19. huolehtii aluehallituksen ja aluehallituksen jaoston käsittelemien asioiden valmistelusta ja päätösten
toimeenpanosta omalla toimialallaan;
20. toimii lautakunnan esittelijänä

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut palvelutoimialan toimialajohtajien yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
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3. vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä
määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimialan sisällä;
5. esittää hyvinvointialueen johtajalle toimialansa jakamisesta tarkoituksenmukaisiin palvelualueisiin
6. päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin toimilinjajohtajan esityksestä
7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8. asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa toimialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
9. nimittää toimialansa työryhmät;
21. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty;
10. vastaa pelastustoimen järjestämistoiminnan kokonaisjohtamisesta ja yhteensovittamisesta;
11. vastaa pelastustoimen integroidun palvelukokonaisuuden toteutumisesta;
12. vastaa pelastustoimen palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmistelusta osana hyvinvointialuestrategiaa;
13. vastaa pelastustoimen palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan periaatteiden määrittelystä;
14. vastaa järjestäjälle kuuluvasta asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja resurssien vaikuttavan kohdentamisen valmistelusta;
15. tukee hyvinvointialuejohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa asioissa, kansallisissa hyvinvointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa;
16. toimii lautakunnan esittelijänä

Toimialajohtajien erityiset tehtävät
Perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
1. toimii palvelualuejohtajien esihenkilönä;
2. nimittää palvelualuejohtajien sijaiset;
3. määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;
4. antaa toimialaansa koskevat lausunnot
5. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa
Yleisten palveluiden toimialajohtaja
1.
2.
3.
4.

toimii toimilinjajohtajien esihenkilönä;
nimittää toimilinjajohtajien sijaiset;
määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;
antaa toimialaansa koskevat lausunnot

5. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

Ikäihmisten toimialajohtaja
1. toimii palvelualuejohtajien esihenkilönä;
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2. nimittää palvelualuejohtajien sijaiset;
3. määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;
4. antaa toimialaansa koskevat lausunnot
5. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

Pelastustoimen toimialajohtaja (pelastusjohtaja) erityiset tehtävät ja toimivalta
1.
2.
3.
4.

toimii alueen ylimpänä pelastusviranomaisena; (pelastuslain 26.2 §);
määrää viranhaltijat, jotka toimivat alueen pelastusviranomaisina; (pelastuslain 26.2 §);
antaa pelastustoimialaan ja toimintaan liittyvät lausunnot;
toimii hyvinvointialueen edustajana sisäministeriön yhteydessä toimivassa pelastustoimen neuvottelukunnassa ja sen jaostoissa; (pelastustoimen järjestämislaki 9 §);
5. toimii hyvinvointialueen pelastustoimen edustajana sisäministeriön kanssa käytävissä vuosittain pidettävissä neuvotteluissa hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta;

Yleisten palveluiden järjestäjän toimialan toimilinjajohtajien yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää toimilinjansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimilinjan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
3. vastaa toimilinjalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä
määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimilinjan sisällä;
5. esittää toimialajohtajalle toimialansa jakamisesta tarkoituksenmukaisiin palvelualueisiin
6. esittää toimialajohtajalle palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin
7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8. asettaa toimilinjansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa toimialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
9. nimittää toimilinjansa työryhmät;
10. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty;
11. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistoiminnan kokonaisjohtamisesta ja yhteensovittamisesta;
12. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidun palvelukokonaisuuden toteutumisesta;
13. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmistelusta osana hyvinvointialuestrategiaa;
14. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan periaatteiden määrittelystä;
15. vastaa osaltaan järjestäjälle kuuluvasta asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja resurssien
vaikuttavan kohdentamisen valmistelusta;
16. tukee osaltaan hyvinvointialuejohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa asioissa, kansallisissa hyvinvointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa;
52

17. tukee osaltaan hyvinvointialuejohtajaa yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen valmistelussa, toimeenpanon seurannassa sekä yhteistyösopimuksen yhteensovittamisessa; hyvinvointialueen oman
palvelustrategian kanssa; ja
18. toimii osaltaan sotejärjestämislain 7.2 §:n mukaisena hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen vastuutahona
19. huolehtii aluehallituksen ja aluehallituksen jaoston käsittelemien asioiden valmistelusta ja päätösten
toimeenpanosta omalla toimialallaan;
20. toimii yleisten palveluiden lautakunnassa pysyvänä valmistelijana ja edustajana sekä on läsnäolo-oikeutettuna ja puheoikeutettuna muissa sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnissa

Yleisten palveluiden järjestäjän toimialan toimilinjajohtajien erityiset tehtävät
Peruspalveluiden toimilinjajohtaja
1. toimii palvelualuejohtajan esihenkilönä;
2. nimittää palvelualuejohtajan sijaiset;
3. valmistelee toimialaansa koskevat lausunnot;
4. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

Erityistason toimilinjanjohtaja, yo-sairaala
1. toimii sairaalanjohtajan esihenkilönä;
2. nimittää sairaalanjohtajan sijaisen;
3. valmistelee toimialaansa koskevat lausunnot;
4. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

52 § Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palvelutuotannon organisaatio, palvelualuejohtajat ja tehtävät
Hyvinvointialueen palvelutuotannosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen toimialat. Palvelualojen tehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palvelut hyvinvointialueelle toimialajaon mukaisesti. Palvelualueet tuottavat
palveluja omalle palvelualueelleen sekä tarpeen mukaisesti muille palvelualueille tai läpileikkaavasti kaikille
palvelualueille kuten esimerkiksi kliiniset tukipalvelut tai monet erikoissairaanhoidon palvelut.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palvelualueita johtavat palvelualuejohtajat.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palvelualueet voivat jakautua
edelleen palveluyksiköihin ja palveluyksiköt edelleen toimintayksiköihin.

Palvelualuejohtajan yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa palvelualueen toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
3. vastaa palvelualueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista palvelualueen sisällä;
5. esittää toimialajohtajalle ja tämä edelleen hyvinvointialuejohtajalle palvelualueen jakamisesta tarkoituksenmukaisiin palveluyksiköihin
6. päättää palveluyksiköiden johtajien sijaiset;
7. asettaa palvelualueensa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa
palvelualueensa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
8. nimittää palvelualueensa työryhmät;
9. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelualuejohtajien erityiset tehtävät
Tehtävät kirjataan hallintosäännön uudelleen käsittelyn yhteydessä syksyllä 2022.
1.
2.
3.
4.
5.

Perhepalvelujohtaja
Vammaispalvelujohtaja
Peruspalvelujohtaja
Yliopistosairaalajohtaja
Ikääntyneiden ja hoivapalvelujen johtaja

Kommentoinut [SH3]: @Niemeläinen Janne miksi nämä
on punaisella?

Pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden toimialan palvelualuejohtajien erityiset tehtävät
Pelastustoimen palvelualuejohtaja
1. vastaa palvelualueen palveluiden toiminnasta; kuten onnettomuuksien ennaltaehkäisy, palontutkinta, alueellinen ja kansainvälinen pelastustoiminta, öljyntorjunta, ensivastetoiminta ja ensihoitopalvelun tuottaminen;
2. vastaa pelastustoimen varautumisesta ja valmiussuunnittelusta;
3. ohjaa ja seuraa alueen pelastustoimintaa;
4. toimii tarvittaessa pelastustoiminnan johtajana;
5. vastaa pelastustoimen alueen sekä YT-alueen tilanne- ja johtokeskuspalveluista;
6. vastaa palvelualueen suunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta;
7. vastaa palvelualueen turvallisuus-, onnettomuus- ja kriisiviestinnästä;
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8. suorittaa palotarkastuksia ja valvontatehtäviä vaativissa kohteissa;
9. huolehtii väestönsuojelusta sekä väestön suojaamisen ja varoittamisen järjestelyistä
Turvallisuuspalveluiden palvelualuepäällikkö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

vastaa hyvinvointialueen riskiarvioiden ja –analyysien sekä alueellisen riskiarvion laatimisesta;
huolehtii konsernin yhteisestä varautumisesta ja valmiussuunnittelusta;
huolehtii toimialakohtaisen varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta;
ylläpitää ja kehittää osaltaan hyvinvointialueen valmiustoimintaa sekä kriisijohtamisvalmiutta;
huolehtii osaltaan alueellisesta varautumisverkostoyhteistyöstä;
vastaa hyvinvointialueen johtokeskuspalvelun valmiudesta sekä yhteensovittaa toimintaa toimialakohtaisten johto- ja valmiuskeskusten kanssa;
vastaa osaltaan hyvinvointialueen valmiusharjoitusten suunnittelusta ja toteuttamisesta;
vastaa osaltaan organisaatioturvallisuudesta; kuten paloturvallisuus ja rikosturvallisuus;
vastaa hyvinvointialueorganisaation henkilöstön turvallisuuskoulutuksesta;
vastaa alueellisen turvallisuussuunnittelun toteuttamisesta hyvinvointialueen osalta;
vastaa toimialan teknisistä tukipalveluista

53 § Asiantuntijatoiminto
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa monialaisesta asiantuntemuksesta vastaavat mm. vastaava lääkäri ja sosiaalihuollon johtava viranhaltija (asiantuntijat). Asiantuntijoiden
tehtävänä on tukea laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä
sekä hoito- ja asiakastyön toimintakäytäntöjen kehittämistä. Lakisääteiset tehtävät on kuvattu alla.

Vastaavan lääkärin tehtävät
1. toimii terveydenhuoltolain 57 § edellyttämänä terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä; johtaa ja valvoo toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa;
2. voi antaa laissa määriteltyjä tehtäviä ja muuta johto ja valvontavastuuta organisaatiossa alemmalle
viranhaltijalle;
3. osallistuu palvelustrategian valmisteluun ja toteuttamiseen;
4. vastaa osaltaan toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta;
5. vastaa terveydenhuollon kehittämisestä ja moniammatillisen osaamisen varmistamisesta;
6. vastaa lääketieteellisen päätösvallan ja tehtävien järjestämisestä;
7. vastaa ja valvoo toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta;
8. Vastaa terveydenhuollon toiminnan koordinoinnista ja yhteensovittamisesta sekä hyvinvointi - että
yhteistyöalueella;
9. vastaa tietoturvasuunnitelman laadinnasta ja sen noudattamisesta ja antaa kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista;
10. vastaa valmius- ja varautumissuunnittelusta ja sen yhteensovittamisesta yhteistyöalueella ja terveydenhuollon tilannekuvan ylläpitämisestä ja ohjaa valmiuskeskuksen toimintaa;
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Kommentoinut [SJ5R4]: Asiallinen huoli
Kommentoinut [KM6R4]: Vastaako myös kansanterveystyön vastaavan lääkärin tehtävästä
Kommentoinut [HA7R4]: Tämä on iso kokonaisvastuu ja
pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin, vastuu koskee koko terveydenhuollon kenttää

11. vastaa yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta, terveydenhuollon menetelmien arvioinnista
sekä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksesta;
12. antaa terveydenhuollon tehtäväkokonaisuuteen sisältyviä asiantuntijalausuntoja tehtäväalansa
osalta;
13. vastaa yliopistosairaaloiden oikeuslaitoksille antamien asiantuntijalausuntojen valtakunnallisesta
koordinoimisesta;
14. on läsnäolo-oikeutettuna ja puheoikeutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnissa ja aluehallituksessa
Sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

toimii sosiaalihuollon hallinnollisena johtavana viranhaltijana;
voi antaa laissa määriteltyjä tehtäviä ja valvontavastuuta organisaatiossa viranhaltijalle;
osallistuu palvelustrategian valmisteluun ja toteuttamiseen;
vastaa sosiaalihuollon toimialan kehittämisestä, moniammatillisen osaamisen varmistamisesta ja
koordinoi yhteistyötä hyvinvointi – ja yhteistyöalueella sosiaalihuollon osalta;
toimii lastensuojelulain 13§ mukaisena hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana
toimii sosiaalihuoltolain 48§ mukaisena hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana
epäkohtailmoitusten käsittelyn osalta;
vastaa sosiaalihuoltolain 7§ mukaisen rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen koordinoinnista;
vastaa hyvinvointialueen sosiaalihuollon valmius- ja varautumissuunnittelusta ja sen yhteensovittamisesta yhteistyöalueella sekä sosiaalihuollon tilannekuvan ylläpitämisestä ja ohjaa valmiuskeskuksen alaisen sosiaalipäivystyksen toimintaa;
vastaa sosiaalihuollon ammatillisten ohjeiden antamisesta ja niiden valvonnasta;

10. vastaa sosiaalihuollon viranomaisen velvollisuudesta huolehtia asiakirjojen tallentamisesta asiakasrekisteriin;
11. antaa sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuuteen sisältyviä asiantuntijalausuntoja tehtäväalansa osalta;
12. valvoo osaltaan sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta ja vastaa sosiaalihuollon asiakastyön tuloksellisuuden ja näyttöön perustuvien ammattikäytäntöjen vahvistamisesta ja kehittämisestä;
13. osallistuu tarvittaessa toimi- ja palvelualueiden johtoryhmien työskentelyyn;
14. on läsnäolo-oikeutettuna ja puheoikeutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnissa ja hallituksessa

54 § Toimivallan edelleen siirtäminen
Viranomainen voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.
Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Toimivallan siirtämistä koskevista päätöksistä tulee pitää ajantasaista luetteloa.

Perustelut
Aluevaltuusto voi hallintosäännön määräyksellä antaa hyvinvointialueen viranomaiselle oikeuden omalla
päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen.
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Kommentoinut [SJ8]: Sosiaalilain mukainen sosiaalityöstä
vastaava, vs vastaava lääkäri

Viranomaista, jolle toimivalta voidaan siirtää, ei tarvitse määritellä hallintosäännössä. Toimivallan edelleen
siirtäminen voidaan rajata niin, että toimivaltaa on mahdollista siirtää vain hallintosäännössä määrätylle viranomaiselle. Toimivallan edelleen siirtämistä koskeva päätös voi myös koskea yksittäisiä asioita tai asiaryhmiä.
Toimivallan siirtoa koskevat määräykset voidaan kirjoittaa väljästi, ja ne voivat sisältää myös toimivallan käyttämiselle asetettuja ehtoja. Hallintosääntöön voidaan myös ottaa määräys, joka antaa aluevaltuustolle oikeuden yksittäistapauksessa pidättää asia päätettäväkseen.
Hyvän hallinnon edellytysten täyttämiseksi tieto toimivallan siirtämisistä tulee olla ajantasaisena aina saatavissa.

55 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta
Aluevaltuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hyvinvointialuejohtaja.
Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevan viranomaisen ratkaisuvaltansa
alaiselleen viranhaltijalle.

Perustelut
Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa perustelut sekä
tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi.
Hyvinvointialuelain 96 §:n toimivallan siirtämistä koskevaa säännöstä ei sovelleta, jos viranomaisen toimivallasta on säädetty erityislaissa. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaan asiakirjan
antamista koskeva päätösvalta on säädetty sille viranomaiselle, jonka hallussa asiakirja on, jollei muualla
laissa toisin säädetä. Aluevaltuusto voi hallintosäännöllä antaa hyvinvointialueen toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Malliin otetussa määräyksessä on lähdetty siitä, että oikeus ratkaisuvallan siirtämiseen annetaan kaikille toimielimille.
Julkisuuslain tarkoittamista viranomaisista säädetään julkisuuslain 4 §:ssä, ja näihin kuuluvat myös kunnalliset toimielimet. Myös viranhaltijat ovat omaan päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa julkisuuslain tarkoittamia
viranomaisia ja voivat päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää asiakirjojen ja tiedon antamisesta ilman
delegointimääräyksiä.
Julkisuuslain 14.1 §:n mukaan tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu.
Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan hallinto-oikeudelta. Kun päätösvallan siirto ei perustu hyvinvointialuelakiin, ei päätöksiin voi
käyttää otto-oikeutta.
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56 § Asian ottaminen aluehallituksen käsiteltäväksi
Asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja.
Aluehallituksella ei ole otto-oikeutta hyvinvointialueiden yhteisen toimielimen tekemiin päätöksiin.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus- tai valvontamenettelyä koskevia asioita
2) yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
3) 54 §:ssä tarkoitetulle hyvinvointialueiden yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset hyvinvointialueet niin sopiva

57 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi
Asia voidaan hyvinvointialuelain 97 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian
ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 97 §:ssä annetaan aluehallitukselle, aluehallituksen puheenjohtajalle ja hyvinvointialuejohtajalle oikeus ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi aluehallituksen alaisen viranomaisen ja aluehallituksen
jaoston päättämä asia. Lautakunnille ja niiden puheenjohtajille, liikelaitoksen johtokunnille ja niiden puheenjohtajille sekä hallintosäännössä määrätyille viranhaltijoille voidaan antaa vastaava oikeus hallintosäännön
määräyksillä. Lautakunnalla on yksittäisessä asiassa otto-oikeus kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei asiaa
ole otettu aluehallituksen käsiteltäväksi.
58 § Ottokelpoisesta päätöksestä ilmoittaminen
Aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä ottooikeuttaan. Ilmoitus tehdään sähköisesti aluehallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus tehdään sähköisesti lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.
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Kommentoinut [NJ9]: Näiden osalta tulee valmistella
asiat / asiaryhmät aluehallitukselle ja lautakunnille, joissa ne
eivät käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön,
jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön,
jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta aluehallituksen (liikelaitoksen johtokunnan) käsiteltäväksi.
Perustelut
Otto-oikeutta on käytettävä hyvinvointialuelaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Vaihtoehdon 2 määräys on kirjoitettu siten, että liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten ei tarvitse
ilmoittaa ottokelpoisista päätöksistään aluehallitukselle, vaikka aluehallitus voisi käyttää päätöksiin otto-oikeutta.
Aluehallitus voi ennalta ilmoittaa, minkälaisissa asioissa se ei tule käyttämään otto-oikeutta. Menettely vähentää hallinnollista työtä. Em. ilmoituksesta huolimatta aluehallitus (liikelaitoksen johtokunta) voi tarvittaessa käyttää otto-oikeutta ilmoituksessa mainituissa asioissa.

9. luku Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
Tässä hallintosäännön luvussa on mallimääräykset toimivallan delegoinnista niihin tilanteisiin, joissa hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaan toimintaan kohdistuu vakava häiriötilanne tai sellainen riski tai
uhka (poikkeusolot), että normaalista toimivallasta poikkeamiselle on välttämätön syy. Normaalista toimivallasta poikkeavalla päätösvallalla voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä palveluiden turvaamiseksi ja tilanteen saattamiseksi normaaliksi. Päätösvaltaa käytetään vain sen verran kuin välttämätön syy
edellyttää.
Tässä luvussa päätöksenteolla tarkoitetaan sitä päätösvaltaa, josta säädetään hyvinvointialuelaissa. Aluevaltuusto voi hallintosäännössään siirtää päätösvaltaa hyvinvointialueen muille toimielimille, viranhaltijoille ja
luottamushenkilöille. Jos laissa on määrätty päätösvalta tietylle hyvinvointialueen viranomaiselle, hallintosäännössä ei voida määrätä päätösvallasta toisin. Tätä lukua sovelletaan ensisijaisena hallintosäännön muihin lukuihin nähden. Tämä päätösvalta koskee kertaluontoisia päätöksiä ja toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä, jotka on tehtävä poikkeusoloissa kiireellisesti. Toistaiseksi voimassa olevat päätökset viedään hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi ja päätettäväksi.
Hyvinvointialuejohtaja, kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija, sosiaalihuollosta vastaava viranhaltija
ja terveydenhuollosta vastaava lääkäri voivat tämän hallintosäännön 57 §-58 §:n nojalla tehdä tilanteen kannalta sellaiset välttämättömät päätökset, jotka täytyy tehdä välittömästi. Aluehallituksen kannanoton jälkeen
normaalista toimivallasta poikkeava päätöksentekovalta perustuu aluehallituksen 57 §-58 §:n nojalla tekemään päätökseen.
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59 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa
Hallintosäännön muiden lukujen toimivaltamääräyksistä voidaan poiketa välttämättömän syyn vuoksi vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen
tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai
taloudellisen riskin.
Hyvinvointialuejohtaja, kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija, sosiaalihuollosta vastaava viranhaltija
ja terveydenhuollosta vastaava lääkäri voivat käyttää vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätösvaltaa hyvinvointialueen palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn
vuoksi.
Toimialajohtajat ja palvelualuejohtajat voivat käyttää vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätösvaltaa hyvinvointialueen palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi omalla palvelualueellaan
välttämättömän syyn vuoksi, ellei hyvinvointialuejohtaja tai vastaava lääkäri päätä asiasta.

60 § Vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi aluehallituksen päätöksellä
Aluehallitus voi vahvistaa hyvinvointialuejohtajan, kokonaisturvallisuudesta vastaavan viranhaltijan, sosiaalihuollosta vastaavan viranhaltijan, terveydenhuollosta vastaavan lääkärin, toimialajohtajan ja palvelualuejohtajan normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määräajaksi yli yhden kuukauden kestävässä vakavassa häiriötilanteessa sekä poikkeusoloissa edellä mainitun muun välttämättömän syyn vuoksi. Aluehallitus
voi vahvistamisen sijaan - sekä ennen määräajan päättymistä - todeta, ettei normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käytölle ole enää perusteita.

61 § Raportointi
Aluehallitukselle tulee raportoida tähän lukuun perustuvalla toimivallalla tehdyistä päätöksistä.

10. luku Toimivalta henkilöstöasioissa
Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (627/2021, jäljempänä viranhaltijalaki) säädetään sellaisista viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista asioista, joista täytyy päättää hallintopäätöksellä.
Viranhaltijalaissa ei yleensä oteta kantaa toimivaltakysymyksiin, joten aluevaltuuston tulee hallintosäännöllään päättää toimivallan jaosta. Siltä osin kuin viranhaltijalaissa säädetään toimivallasta, esimerkiksi 23 §,
virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, hallintosääntöön ei ole tarpeen ottaa toimivaltamääräyksiä.
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Tässä luvussa lähtökohtana on, että henkilöstöä koskevissa hallintopäätöksissä toimivaltaa delegoitaisiin laajasti viranhaltijoille. Valtaosa tämän luvun määräyksistä koskee vain virkasuhteisia. Jos määräys koskee sekä
virkasuhteisia että työsuhteisia, on käytetty käsitettä palvelussuhde.

62 § Aluehallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
aluehallituksella.
Perustelut
Määräyksellä aluehallitukselle annetaan yleistoimivalta henkilöstöasioissa tilanteissa, joissa laissa tai hallintosäännössä ei ole toimivaltamääräystä. Ilman tätä määräystä toimivalta em. tilanteissa olisi aluevaltuustolla.
63 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen
muuttamisesta.
Aluehallitus päättää muiden virkojen perustamisesta sekä lakkauttamisesta.

Perustelut
Hyvinvointialuelain 93 §:n mukaan viran perustamisesta päättää aluevaltuusto tai hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen muu toimielin. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 aluevaltuusto delegoi päätösvaltaa aluehallitukselle.
64 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Aluehallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
Perustelut
Päätöksenteossa sovelletaan hyvinvointialuelain 94 §:ää. Kysymys on tilanteesta, jossa viran tehtäviin ei
kuulu julkisen vallan käyttöä. Toimivallan keskittäminen aluehallitukselle voi olla tarkoituksenmukaista.

65 § Kelpoisuusvaatimukset
Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää aluevaltuusto.
Muiden virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimuksista päättää aluehallitus.
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Jos henkilö otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virka, kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.
Perustelut
Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Viranhaltijalain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on lisäksi oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai hyvinvointialue erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Hyvinvointialue voi päätöksellään tiukentaa laissa tai asetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Sen sijaan kelpoisuusvaatimuksia ei voida lieventää hyvinvointialueen päätöksellä.
Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, hyvinvointialueen toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset. Viran kelpoisuusvaatimukset voidaan määrätä hallintosäännön määräyksillä, virkaa perustettaessa tai erillisillä päätöksillä.
Toimivaltaan päättää kelpoisuusvaatimuksista kuuluu myös kelpoisuusvaatimusten muuttaminen.

66 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Silloin, kun
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on aluevaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kuitenkin aluehallitus.

Perustelut
Hyvinvointialuelain 92 §:n mukaan tehtävään, jossa käytetään julkista valtaa, voidaan perustellusta syystä
ottaa henkilö virkasuhteeseen myös ilman että tehtävää varten on perustettu virka.
Viranhaltijalain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä
päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa säädetyillä
edellytyksillä.

67 § Palvelussuhteeseen ottaminen
Palvelussuhteeseen ottamisessa noudatetaan yksi yli periaatetta.
Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta vastaavat viranhaltijat.
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Aluehallitus ottaa virkaan toimialajohtajat, toimilinjajohtajat, tarkastuspäällikön/arviointipäällikön, vastaavan lääkärin ja sosiaalihuollosta vastaavan viranhaltijan.
Hyvinvointialuejohtaja ottaa virkaan palvelualuejohtajat ja -päälliköt.
Toimialajohtaja ottaa virkaan palveluyksikköjohtajat.
Palvelualuealajohtaja ottaa virkaan toimintayksikön esimiehet.
Toimialajohtaja ottaa palvelussuhteeseen palvelualueen muun henkilöstön.
Palvelualuejohtaja ja -päällikkö ottaa palvelussuhteeseen palveluyksikön muun henkilöstön.
Palveluyksikköjohtaja ja -päällikkö ottaa palvelussuhteeseen toimintayksikön muun henkilöstön.
Valittavan henkilön esihenkilö tekee esityksen päättävälle viranomaiselle palvelussuhteen valittavasta henkilöstä.
Palkkauksesta päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen hyvinvointialueen palkkausohjeiden mukaisesti.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määräämisestä, ja työsuhteeseen ottava viranomainen sopii koeajasta.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Aluevaltuusto valitsee siten myös määräaikaisen hyvinvointialuejohtajan esimerkiksi virantäytön ja valitusprosessin ajaksi sekä hyvinvointialuejohtajan sijaisen virkavapaan
ajaksi.
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää aina hallintopäätöstä. Lähtökohtaisesti myös työsopimuksen, kuten
muidenkin sopimusten, tekemisestä pitäisi päättää hallintopäätöksellä. Käytännön syistä hallintopäätöksiä ei
ole tehty silloin, kun palkataan lyhytaikaisia sijaisia. Myös työsuhteiset esihenkilöt ovat tehneet lyhyitä määräaikaisia työsopimuksia. Aluehallitus voisi antaa tarkemmat ohjeet menettelystä tilanteessa, jossa palkataan
työsuhteista henkilöstöä.
Koeajasta säädetään viranhaltijalain 8 §:ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1:4 §:ssä.
Viranhaltijalain 9 §:ssä säädetään viranhaltijalle annettavan viranhoitomääräyksen sisällöstä.

68 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Aluevaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin aluehallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.
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Perustelut
Viranhaltijalain 7 §:ssä säädetään terveydentilaa koskevan selvityksen vaatimisesta virkasuhteeseen otettaessa, virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta sekä päätöksen toteamisesta rauenneeksi.
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa säädetään rikosrekisteriotteen
pyytämisestä nähtäväksi, valinnan tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta sekä päätöksen toteamisesta rauenneeksi.

69 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista,
eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta,
jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.

Perustelut
Viranhaltijalain 4.3 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on muu 3 momentissa mainittuihin perusteisiin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste.
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista,
eikä varalle ole valittu ketään, virkaa tai virkasuhdetta ei tarvitse julistaa haettavaksi, vaan valinta voidaan
tehdä kyseistä virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta. Määräys ei toisaalta myöskään estä viran tai
virkasuhteen julistamista haettavaksi.

70 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virkavapaan myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta. Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan sijaisesta.
Muun henkilöstön osalta harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista päättää tämän esihenkilö.
Perustelut
Hyvinvointialuejohtajan virkavapaus katso kohta 4 § 4. Aluevaltuusto päättää, missä määrin toimivaltaa delegoidaan toimielimen sijasta viranhaltijoille.
71 § Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat
Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virkavapaan myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta. Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan sijaisesta.
Muun henkilöstön osalta virka- ja työvapaista päättää tämän esihenkilö.
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Perustelut
Virkavapaasta säädetään viranhaltijalain 6 luvussa ja lisäksi virkavapaasta on määräyksiä virkaehtosopimuksissa. Viranhaltijan virkavapaushakemukset ratkaistaan hallintopäätöksellä.
Sellaisen työvapaan myöntäminen, johon työntekijällä on lain tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus,
ei vaadi hallintopäätöksen tekemistä. Aluehallitus voi määritellä, kenen tehtäviin kuuluu myöntää työntekijöille kyseiset työvapaat.

72 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen
Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta.
Muilta osin virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää henkilöstöjohtaja.
Perustelut
Laissa kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista 5 a §:n 2 mom. (629/2021) mukaan, jos virkaehtosopimuksen soveltamisesta tai viranhaltijan palkasta taikka muusta palvelussuhteen ehdosta päättäminen
on virkaehtosopimuksessa jätetty hyvinvointialueen harkintaan, voidaan aluevaltuuston päätösvaltaa hyvinvointialuelain 22 §:n estämättä hallintosäännöllä taikka muutoin aluevaltuuston päätöksellä siirtää muulle
hyvinvointialueen viranomaiselle.
Lain kunnan ja hyvinvointialueen työehtosopimuksista 1 a §:n 2 mom. (628/2021) mukaan, jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai työntekijän palkasta taikka muusta palvelussuhteen ehdosta päättäminen on työehtosopimuksessa jätetty hyvinvointialueen harkintaan, aluevaltuuston päätösvaltaa voidaan sen estämättä,
mitä hyvinvointialuelain 96 §:ssä säädetään, hallintosäännöllä taikka muutoin aluevaltuuston päätöksellä siirtää muulle hyvinvointialueen viranomaiselle.

73 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 24 §:n nojalla
päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää hyvinvointialuejohtaja.

Perustelut
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen voidaan toteuttaa vain, mikäli viranhaltijalain 24 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Viranhaltijan asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei saa
muuttua. Siten esimerkiksi määräajaksi otettua viranhaltijaa ei voida siirtää toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen.
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74 § Sivutoimet
Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisesta ja pitämisen kieltämisestä päättää virkaan ottava viranomainen, aluehallituksen ottamien viranhaltijoiden osalta kuitenkin hyvinvointialuejohtaja
ja valtuuston ottamien viranhaltijoiden osalta kuitenkin aluehallitus.
Sama menettely koskee myös sivutoimi-ilmoitusta.

Perustelut
Työnantaja harkitsee sivutoimiluvan myöntämisen ja peruuttamisen sekä sivutoimen vastaanottamisen ja
pitämisen kieltämisen viranhaltijalain 18 §:ssä säädetyillä edellytyksillä. On tarkoituksenmukaista, että sama
viranomainen päättää alaisensa henkilöstön sivutoimiluvasta ja sivutoimen kieltämisestä.
75 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Viranhaltijalain 19 §:n ja työterveyshuoltolain 13 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä
ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä päättää se viranhaltija, joka päättää
palvelussuhteeseen ottamisesta.
Valtuuston valitseman hyvinvointialueen johtajan osalta päätösvaltaa käyttää aluehallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen valitsemien toimialajohtajien osalta päätösvaltaa käyttää hyvinvointialueen johtaja.
Aluehallituksen puheenjohtaja päättää viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä hyvinvointialuejohtajalta sekä hyvinvointialuejohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

76 § Virantoimituksesta pidättäminen
Viranhaltijalain 48 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Aluevaltuuston puheenjohtaja voi ennen aluevaltuuston kokousta päättää hyvinvointialuejohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Aluehallitus päättää muun viranhaltijan kuin hyvinvointialuejohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Hyvinvointialuejohtaja voi ennen aluehallituksen kokousta päättää viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.

Perustelut
Virantoimituksesta pidättämisen edellytyksistä säädetään viranhaltijalain 47 §:ssä ja toimivallasta ja menettelystä 48 §:ssä.

66

Viranhaltijalain 48 §:n mukaan muiden viranhaltijoiden kuin hyvinvointialuejohtajan virantoimituksesta pidättämisestä päättää aluehallitus tai hallintosäännössä määrätty muu viranomainen. Virantoimituksesta pidättämisestä voi väliaikaisesti päättää hyvinvointialuejohtaja tai muu hallintosäännössä määrätty johtava viranhaltija. Vaihtoehdossa 2 aluevaltuusto delegoi toimivaltaa hyvinvointialuejohtajalle.

77 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

78 § Lomauttaminen
Aluehallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää palvelussuhteeseen ottava
viranomainen.
Perustelut
Hyvinvointialueilla lomautukset liittyvät useimmiten talouden tasapainottamiseen, koskevat lähes koko henkilöstöä ja ovat lyhytaikaisia. Aluehallitus linjaa lomautuksen piiriin kuuluvat henkilöstöryhmät ja lomautuksen keston.
79 § Palvelussuhteen päättyminen
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Perustelut
Palvelussuhteen päättymisellä tarkoitetaan virka- ja työsuhteen irtisanomista sekä purkamista laissa säädetyillä perusteilla sekä työsuhteen purkautuneena pitämistä työsopimuslain 8 luvun 3 §:n nojalla.
Virkasuhde ja työsuhde päättyvät myös viranhaltijan ja työntekijän irtisanoessa virka- tai työsuhteensa ja
työntekijän purkaessa työsuhteensa. Ilmoitus irtisanomisesta merkitään tiedoksi.
Viranhaltijalain 34 §:ssä säädetään virkasuhteen päättymisestä ilman irtisanomista.

80 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää x viranhaltija.

Kommentoinut [SH11]: @Niemeläinen Janne kuka päättää?
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81 § Palkan takaisinperiminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä
päättää henkilöstöjohtaja.
Perustelut
Takaisinperinnän edellytyksistä säädetään viranhaltijalain 56 §:ssä.
82 § Muu henkilöstöhallinnollinen päätösvalta
Muusta henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta päättää po. työntekijän/viranhaltijan esihenkilö.

11. luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta
ja muista käsittelytavoista (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 2 §, 906/2019, myöhemmin TihL).
Hyvinvointialue on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on
järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti. Aluehallitus pääsääntöisesti toimii tiedonhallintayksikön
johtona ja vastaa siitä, että tiedonhallinnan vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty viranomaisten tehtävissä. Aluehallitus vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta.
Arkistolaki velvoittaa aluehallituksen järjestämään hyvinvointialueen asiakirjahallinnon ja nimeämään asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan.
Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty (TihL 4 §).
Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä
ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla.
Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta säädetään lailla. Tietosuojasääntelyn velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.

83 § Aluehallituksen tiedonhallinnan tehtävät
Aluehallitus vastaa tiedonhallinnan lainmukaisista tehtävistä ja siitä, että tiedonhallintalain vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty hyvinvointialueella.
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Perustelut
Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien lainmukaisten tehtävien vastuut ovat:
1. vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta (tiedonhallintamalli, 5
§), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §);
2. vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta;
3. vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteen toimivuudesta sekä
tietovarantojen yhteen toimivuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 12–17 §, 22–24 §) ja
4. vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25–27 §).
Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee määritellä tiedonhallintaan liittyvät vastuut. Vastuut voidaan määritellä yksilötasolle, esimerkiksi tietoturvapäällikölle, tai vaihtoehtoisesti ryhmälle,
kuten tiedonhallintaryhmälle.
Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee huolehtia, että tiedonhallintayksikössä
on ajantasaiset ohjeet tietoaineistojen käsittelystä, tietojärjestelmien käytöstä, tietojenkäsittelyoikeuksista,
tiedonhallinnan vastuiden toteuttamisesta, tiedonsaantioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvallisuustoimenpiteistä sekä poikkeusoloihin varautumisesta. Johdon tulee myös huolehtia tiedonhallinnan säännösten,
määräysten ja ohjeiden noudattamisen riittävästä valvonnasta. Lisäksi tiedonhallinnan vaatimukset tulee ottaa huomioon hankinnoissa ja sopimuksissa.
Tiedonhallintayksikön johdon tulee huolehtia asianmukaisista työvälineistä. Tiedonhallintayksikössä tulee
olla tarjolla koulutusta tiedonhallintaa, tietojenkäsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista säädöksistä ja määräyksistä sekä tiedonhallintayksikön sisäisestä ohjeistuksesta. Koulutusta tulee olla
tarjolla henkilöstölle ja tiedonhallintayksikön lukuun toimiville organisaatioille tai henkilöille.

84 § Aluehallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
Aluehallitus vastaa siitä, että arkistotoimen lainmukaisten tehtävien vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty hyvinvointialueen viranomaisen tehtävissä.
Perustelut
Aluehallituksen tulee huolehtia arkistolain 7–9 §:n (658/2021) mukaisista velvoitteista:
1. määrätä hyvinvointialueen asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava viranhaltija;
2. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja toimialojen vastuuhenkilöiden tehtävistä;
3. päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS, TOS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
4. nimetä hyvinvointialueen arkistonmuodostajat.
Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen hyvinvointialueella kuuluu aluehallitukselle. Aluehallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa hyvinvointialueen arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii hyvinvointialueen pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.
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Hyvinvointialuelain 92 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Arkistolaissa ei suoraan edellytetä virkasuhdetta, mutta mallisäännön 59 §:n 1, 3 ja 4 kohdissa asiakirjahallintoa
johtavalle viranhaltijalle määrätyt tehtävät edellyttävät virkasuhdetta.
Asiakirjahallinnon hoito tulee organisoida selkeästi ja yksilöidysti. Tehtävien hoidon tuloksena muodostuvien
asiakirjojen säilytysaikojen ja -tapojen määritteleminen edellyttää asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen kokonaisvaltaista suunnittelua. Asiakirjahallinnon suunnittelu- ja ohjaustehtävistä vastaavilla tulee olla
tehtävän edellyttämä koulutus.
Tiedonohjaussuunnitelmalla hallitaan sekä paperisessa muodossa olevaa että sähköistä aineistoa.

85 § Tiedonhallintaa johtavan viranhaltijan tehtävät
Tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija johtaa aluehallituksen alaisena tiedonhallinnan valmistelun ja toteuttamisen tehtäviä. Tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija
1.
2.
3.
4.
5.

vastaa aluehallituksen tiedonhallintamallin valmistelusta ja täytäntöönpanosta;
ohjaa ja kehittää hyvinvointialueen tiedonhallintaa;
edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta;
varmistaa tietoturvallisuuden toteuttamista hyvinvointialueen toiminnassa;
vastaa hyvinvointialueen käyttämien tietoaineistojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä ja siitä,
että käyttökelpoisuus käyttötarkoitukseensa on varmistettu;
6. laatii hyvinvointialueen tiedonhallinnan asiantasaiset ohjeet ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
7. huolehtii tiedonhallintaan liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

86 § Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa aluehallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa hyvinvointialueen pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
1.
2.
3.
4.
5.

vastaa aluehallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta;
ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana hyvinvointialueen tiedonhallintaa;
hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen;
vastaa arkistoista ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista;
laatii hyvinvointialueen asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.
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II OSA Talous
12. luku Taloudenhoito
Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aluevaltuuston merkittävät hyvinvointialueen toiminnan ohjausvälineet. Olennaisia ohjausvälineitä ovat myös hyvinvointialuestrategia ja hyvinvointialueen kokonaistalouden
suunnitelma. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden tulee toteuttaa hyvinvointialuestrategiaa. Talousarvio laaditaan siten, että siinä otetaan huomioon hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot (alibudjetointikielto). Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa
tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosasta on käytävä ilmi hyvinvointialueen investointien lisäksi hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit. Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.
Talousarvion ja -suunnitelman investointiosan tulee perustua hyvinvointialuelain 16 §:ssä tarkoitettuun ministeriöiden hyväksymään investointisuunnitelmaan. Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin
investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista, esimerkiksi erilaiset vuokramallit, sekä tiedot hyvinvointialueen toimitilojen
ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialuelain 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden
kanssa. Investointisuunnitelmassa tulee lisäksi ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain
36 §:ssä tarkoitetun yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa sovitut investoinnit. Toimitilainvestointien toteuttamis- ja rahoitusmallit vaikuttavat mm. siihen, käsitelläänkö investointi käyttötalousosassa vuokramenona vai investointiosan investointina.
Hyvinvointialue ottaa talousarvioonsa tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut siihen valtuuden hyvinvointialuelain 15 §:n mukaisesti. Tämä edellyttää mm. valtion rahoituksen ennakkoarviointia, tulorahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden kehityksen arviointia.
Hyvinvointialueen taloutta koskevat säännökset ovat hyvinvointialuelain 13 luvussa. Hallintosääntöön voidaan ottaa tarkempia määräyksiä talousarvion valmistelusta, täytäntöönpanosta ja sitovuudesta sekä toiminnan ja talouden seurannasta, rahatoimen hoitamisesta sekä muusta taloudenhoidosta. Hyvinvointialueen liikelaitoksen taloudesta säädetään hyvinvointialuelain 73 §:ssä. Liikelaitoksen johtokunnan tehtäviin kuuluu
hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä aluevaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden ja meno- ja tuloerien mukaisesti (hyvinvointialuelaki 71 §). Liikelaitoksen talousarvio esitetään hyvinvointialueen talousarvion liitteenä. Liikelaitoksen taseyksikön määrärahat ja tuloarviot sisällytetään liikelaitoksen talousarvioon.
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87 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
Aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Aluevaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä
hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.
•
•

Hallintosäännössä voidaan määrätä, mihin ajankohtaan mennessä aluehallituksen on laadittava aluevaltuustolle talousarvioehdotus.
Hallintosääntöön voidaan ottaa tarkempia määräyksiä talousarvion käsittelystä aluevaltuustossa.

Perustelut
Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan hyvinvointialuestrategian mukaisesti, ja tavoitteena on aluevaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttaminen. Talousarviossa tulee ottaa huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään omana
kokonaisuutenaan hyvinvointialuekonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia ja niiden taloudellisia
vaikutuksia. Tällaisia voivat olla konserniyhteisöjen investoinnit, yhtiöjärjestelyt, myönnettävät ja realisoituvat takaukset ja muut vastuut ja velvoitteet.
Sisäisen valvonnan tulee toteutua myös hyvinvointialueen toiminnan ja talouden suunnittelussa. Talousarvion laadinnan yhteydessä on arvioitava toimintaympäristön muutoksia ja arvioitava hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta uhkaavia riskejä ja otettava niiden vaikutukset huomioon tavoitteen asettelussa. Sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta
on tuloksellista.
Talousarvio laaditaan siten, että se ohjaa ja kannustaa hyvinvointialuetta tulokselliseen toimintatapaan. Tuloksellisuus koostuu seuraavista osatekijöistä: taloudellisuus, tuottavuus, palvelun laatu ja vaikuttavuus sekä
työelämän laatu. Asetettavien tavoitteiden tulee olla sellaisia, joiden toteutumiseen hyvinvointialue voi ainakin pääosin omalla toiminnallaan vaikuttaa. Tavoite asetetaan mahdollisuuksien mukaan mitattavassa
muodossa ja siten että niihin liittyvät mittarit kuvaavat mitattavaa asiaa. Aina tavoitetta ei ole mahdollista
asettaa yksiselitteisesti mitattavassa muodossa. Tällöinkin talousarviossa tulee kuvata kriteeri, jonka avulla
tavoitteen saavuttamista voidaan arvioida. Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy myös hyvinvointialuetalous, ja sosiaali- ja terveydenhuolto on keskeisessä osassa ko. suunnitelmaa. Siinä arvioidaan rahoituksen
riittävyyttä hyvinvointialueiden tehtävien hoitamiseen kokonaisuutena ja hyvinvointialueittain (rahoitusperiaate) sekä hyvinvointialueiden investointeja ja kustannuskehitystä.

88 § Talousarvion täytäntöönpano
Aluehallitus (lautakunnat) ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
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Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy aluevaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion.
Aluevaltuusto voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

89 § Toiminnan ja talouden seuranta
Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päätetyllä tavalla.
•
•

Hallintosääntöön voidaan ottaa määräys, että toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta
aluevaltuustolle esimerkiksi neljännesvuosittain.
Hallintosääntöön voidaan ottaa muita tarkempia määräyksiä raportoinnista.

Perustelut
Raportointi on suositeltavaa yhteensovittaa hyvinvointialuelain 120 §:n mukaisen Valtiokonttorille tapahtuvan raportoinnin kanssa, ml. osavuosikatsaukset.
Konsernijohdon tehtävänä olevasta tytäryhteisöjen toiminnan ja taloudellisen aseman seurannasta ja raportoinnista on määräykset hallintosäännön 4 luvussa.

90 § Talousarvion sitovuus
Kun aluevaltuusto päättää talousarviosta, se määrittelee, mitkä ovat aluevaltuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Aluevaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat hyvinvointialueen viranomaisia.
Aluehallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on hyvinvointialuetta sitova ja kiireellisesti
maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Aluehallituksen on viipymättä tehtävä
aluevaltuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Perustelut
Talousarvion sitovuus todetaan hyvinvointialuelain 115.5 §:ssä. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Aluevaltuusto voi talousarviolla ohjata hyvinvointialueen taloutta
sekä asettaa tavoitteita ja rajoja hyvinvointialueen muiden viranomaisten toiminnalle. Aluevaltuusto voi
päättää muutoksista talousarvioon talousarviovuoden aikana.
Talousarvion sitovia eriä ovat aluevaltuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha
määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin
toteutuu.
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Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Sitovuustaso määritetään esimerkiksi
kunkin talousarvion osan – käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan – yhteydessä perustelutekstissä, tai muutoin osoitetaan selkeästi, mitkä erät ovat aluevaltuustoon nähden sitovia. Nettoperiaatteella tarkoitetaan, että aluevaltuusto päättää talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai
tuloarviona. Koska hyvinvointialueen rahoitus perustuu valtion rahoitukseen ja asiakasmaksuihin, talousarviota laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hyvinvointialue voi omalla päätöksenteollaan vaikuttaa ensisijaisesti palvelujen ja toimintojen organisointiin eli käyttötalousmenoihin, mutta vain rajoitetusti tulovirtoihinsa.
Tuloarvio on aluevaltuuston asettama tulotavoite, jonka olennainen alittuminen todennäköisesti vaikuttaa
rahoituksen perusteisiin talousarviossa.

91 § Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on
aluevaltuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai
tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin ja tehtävä tarvittavat
muutokset niihin.
Aluevaltuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, jos organisaatiota muutetaan
talousarviovuoden aikana.
Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen johtokuntatasoisten sitovien tavoitteiden muutoksista. Aluevaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden muutoksista päättää aluevaltuusto.
Perustelut
Talousarviomuutokset tulee käsitellä tilikauden aikana. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina aluevaltuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.
92 § Omaisuuden luovuttaminen
Hyvinvointialueen kiinteän omaisuuden ja osakkeiden luovuttamisesta päättää aluehallitus aluevaltuuston
hyväksymien perusteiden mukaisesti. Aluehallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.
Perustelut
Toimivaltaa voidaan suoraan delegoida myös viranhaltijoille.
93 § Tavaroiden ja palveluiden hankinta sekä vuokraaminen
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Yleiset tavara- ja palveluhankinnat
Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 3 M€.
Lautakunta päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 3 M€.
Hyvinvointialuejohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 3 M€.
Toimialajohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 1 M€.
Palvelualuejohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 500.000 €.
Palveluyksikköjohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 100.000 €.
Toimintayksikön esimies päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 50.000 €.
Tietohallintojohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 1M€.

Kiinteistötoimen hankinnat
Valtuusto päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta (ml.
vuokrasopimukset ja leasingrahoitukset, jotka rinnastetaan investointihankkeiksi), jonka kustannusarvio on
yli 10 miljoonan euroa;
Kiinteistöjen kunnossapito, urakat, suunnittelu, tilojen vuokralle antaminen ja ottaminen (vuokrauksen
osalta toimivaltaraja lasketaan määräaikaisissa vuokrasopimuksissa vuokrakauden mukaan ja toistaiseksi
voimassa olevissa vuokrasopimuksissa 20 vuoden määräajan mukaan):
Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 3 M€
Hyvinvointialueen johtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on 1M€ - 3M€
Kiinteistöjohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on alle 1 M€

94 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
Aluevaltuusto päättää pois poistosuunnitelmasta.
Perustelut
Suunnitelman mukainen poistaminen edellyttää hyödykkeiden hankintamenon kirjaamista järjestelmällisesti
kuluksi ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistot tulee tehdä suunnitelman mukaisesti ja tilikauden
tuloksesta riippumatta. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto antaa yleisohjeen hyvinvointialueen suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjetta on noudatettava. Ohjeen avulla yhdenmukaistetaan hyvinvointialueilla käytettäviä poistoaikoja ja -menetelmiä. Hyvinvointialueen on laadittava suunnitelmapoistojen edellyttämä poistosuunnitelma sekä ylläpidettävä edellä mainitusta erillistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden seurantaa ja poistojen laskentajärjestelmää.
Poistosuunnitelman laatimisessa on suositeltavaa olennaisuuden periaatteen mukaisesti keskitettyä rahamääriltään merkittävimpien pysyvien vastaavien hyödykenimikkeiden poistojen oikeaan laskentaan.
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Suunnitelmapoistoilla seurataan periaatteessa pysyvien vastaavien hyödykkeen tulontuottamiskyvyn tai hyvinvointialueen palvelujen tuotantokyvyn vähenemistä. Tämä puolestaan riippuu usein joko hyödykkeen käytön määrästä tai ajan kulumisesta taikka molemmista näistä tekijöistä. Poistojen ensisijaisena tarkoituksena
ei kuitenkaan ole seurata hyödykkeen fyysistä kulumista tai sen todennäköisen luovutushinnan pienenemistä.

95 § Rahatoimen hoitaminen
Hyvinvointialueen rahavaroja hoidetaan siten, että maksuvalmius on varmistettu, maksuliikenne on ajan tasalla, lyhytaikaiset lainat on suunniteltu ja rahavarat sijoitettu hyvinvointialueen hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen kokonaisvarallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan
perusteista. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaisen lainan valtioneuvoston päättämän lainanottovaltuuden rajoissa. Muilta osin aluevaltuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Aluehallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen aluevaltuuston hyväksymiä periaatteita. Aluehallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
Muutoin hyvinvointialueen rahavaroista vastaa aluehallitus.
Rahavarojen käytännön hoitamisesta vastaa rahatoimesta vastaava viranhaltija.
•

Lisäksi liikelaitoksen johtokunnalle voidaan antaa euromääräisesti rajoitettu toimivalta lyhytaikaisen
lainan ottamiseen sekä oikeus toimivallan siirtämiseen alaiselleen viranhaltijalle.

Perustelut
Päätösvalta on aluevaltuustolla hyvinvointialuelain rajoissa, mutta aluevaltuusto voi siirtää toimivaltaa muille
toimielimille. Hyvinvointialuelaissa ei säädetä liikelaitoksen osalta toimivallasta lainan ottamisessa ja antamisessa. Hyvinvointialuelain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta.
96 § Maksuista päättäminen
Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
Perustelut
Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä
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asiakasmaksuista. Hyvinvointialuelain 96 § antaa aluevaltuustolle mahdollisuuden siirtää toimivaltaansa
alemmalle viranomaiselle maksujen yksityiskohtaisemmassa hinnoittelussa ja määräämisessä. Aluevaltuusto
voi päättää maksujen yleisistä perusteista esimerkiksi talousarvion yhteydessä.
Erityislaeissa on säännöksiä, joiden mukaan maksuista päätetään aluevaltuuston tai hyvinvointialueen päättämällä taksalla. Aluevaltuusto voi delegoida päätösvaltaansa silloin, kun laissa ei määrätä päätöksentekijäksi
aluevaltuustoa.

97 § Päätösvalta määrärahojen siirroista
Aluehallitus päättää lautakuntien välisistä määrärahasiirroista huomioiden sitovuuden suhteessa valtuustoon (vuosikate on sitova valtuuston nähden).
Lautakunta päättää määrärahasiirroista lautakunnan sisällä (tulot ja menot ovat erikseen sitovia lautakunnan
budjetin sisällä).
Hyvinvointialueen johtaja päättää konsernihallinnon toimialojen välisistä siirroista toimialajohtajan esityksestä.
Toimialajohtaja päättää toimialan sisällä tehtävistä määrärahasiirroista palvelualuejohtajan esityksestä.
Palvelualuejohtaja päättää palvelualueen sisällä palveluyksiköiden välisistä määrärahasiirroista palveluyksikköpäällikön esityksestä.
Palveluyksikköjohtaja päättää palveluyksikön sisällä tehtävistä määrärahasiirroista.
Toimintayksikön esimies päättää toimintayksikön sisällä tehtävistä määrärahasiirroista.

98 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi
sivukohtainen maksu.
Aluehallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.
Perustelut
Hallintosäännössä on asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteet ja aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.
Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedonsaanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, julkinen sähköisesti talletettu
asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai
tiedotusvelvoitteen piiriin.
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Kopiosta ja tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää. Hyvinvointialueilla ei sovelleta valtion maksuperustelakia. Maksuissa noudatetaan kustannusvastaavuuden periaatetta, mutta maksut voivat myös olla kustannuksia pienempiä. Maksut eivät saa
vaarantaa julkisuusperiaatteen toteutumista.
Asiakirjahallintajärjestelmien on oltava hyvän tiedonhallintatavan vaatimusten mukaisia (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (06/2019). Julkiset tiedot tulisi saada viranomaiselta vaivattomasti. Tiedon pyytäjää on
avustettava yksilöimään asiakirjoja, joihin hän haluaa tutustua. Puutteet asiakirjahallintajärjestelmissä eivät
saa aiheuttaa tietopyynnöissä asiakkaalle lisäkustannuksia.
Erityistoimenpiteitä vaativasta tiedon tai asiakirjan hausta peritään tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettu kiinteä perusmaksu. Tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä silloin, kun asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun,
asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti yllä pidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla.
Perusmaksua tiedon esille hakemisesta ei voida periä silloin, kun on kysymys hallintolain 8 ja 34 §:ssä tarkoitetuista neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteista.

III OSA Valvonta
Hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on
osa johtamista. Aluehallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

13. luku Ulkoinen valvonta
Ulkoisen valvontajärjestelmän muodostavat tarkastuslautakunta, mahdollinen tarkastuslautakunnan alainen
yksikkö sekä tilintarkastus. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumatonta. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa voi olla henkilöstöä, joka toimii tarkastuslautakunnan tukena arviointi- ja tarkastustehtävissä. Tarkastuslautakunnan valmistelutehtäviä voidaan hankkia myös ulkopuolisilta
toimijoilta tai järjestää yhteistoimintana muiden hyvinvointialueiden kanssa.
Tarkastuslautakunta on aluevaltuuston asettama ja suoraan aluevaltuuston alainen lakisääteinen toimielin,
joka huolehtii hyvinvointialueen hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen toimintaan kohdistuvan hyvinvointialuelain mukaisen tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin suorittamisesta sekä sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta valmistelee aluevaltuuston päätettäväksi kuuluvat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat, seuraa yleisesti hyvinvointialuekonsernin hallintoa ja taloutta ja kehittää ulkoista valvontaa.
Toiminnan tuloksellisuus ja siihen liittyvä arviointitieto korostuvat hyvinvointialueen rahoituksen perustana.
Tilintarkastajan tehtävänä on järjestelmällisen, asiantuntevan, riippumattoman ja eri intressitahojen edut
huomioon ottavan hyvinvointialuelain mukaisen tilintarkastuksen toteuttaminen. Tilintarkastajalla on oltava
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edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Tilintarkastajan tehtävistä
määrätään tarkemmin hyvinvointialuelain 127 §:ssä.
Hallintosäännössä voidaan määrätä ulkoisen valvonnan ja tarkastuksen organisoinnista eli tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, tilintarkastusyhteisön toimikaudesta, yhteistyöstä sekä mahdollisesta tarkastuslautakunnan alaisesta henkilöstöstä.
Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirastolla on hyvinvointialuelain 128 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa hyvinvointialueen sekä sen ja toisen hyvinvointialueen yhteisessä määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja
taloudenhoidon laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta valtiolta saadun rahoituksen osata.

99 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan
niin päättäessä.
Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Tarkastuslautakunta määrää alaisensa viranhaltijan esittelijäksi. Tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 15 luvun määräyksiä.

100 § Tarkastuslautakunnan tehtävät, toimivalta ja raportointi
Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä,
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.
Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 125 §:ssä määrätään, tarkastuslautakunta:
1. hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman;
2. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi;
3. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa;
4. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen, sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla;
5. valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoitukset
tiedoksi aluevaltuustolle x kertaa vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla;
6. on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä sekä
7. vastaa tiedottamisesta.
79

Kommentoinut [SH12]: Jääkö tämä näin? @Niemeläinen
Janne

Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti aluevaltuustolle. Muu
tiedottaminen tapahtuu tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin
osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita tiedottamisen periaatteista.

• Hallintosääntöön voidaan ottaa määräykset tarkastuslautakunnan toimivallasta ja tehtävistä, jotka koskevat henkilöstöasioita, taloudenhoitoa ja hankintoja.
• Hallintosääntöön voidaan ottaa määräykset arviointisuunnitelman antamisesta tiedoksi aluevaltuustolle.
Perustelut
Tarkastuslautakunnan tehtävistä määrätään hyvinvointialuelain 125 §:ssä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä
on muun muassa
1. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen
tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.
Toimivallasta ja tehtävistä henkilöstöasioissa, taloudenhoidossa, hankinnoissa, sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa sekä kokousmenettelyistä on määräyksensä pääosin hallintosäännön muissa luvuissa. Tarkastuslautakunnan päätöksenteon sekä siihen liittyvän valmistelun ja esittelyn on oltava riippumatonta.
Tästä syystä esimerkiksi tarkastuslautakunnan alaisen yksikön esihenkilö tulee valita aluevaltuustossa suoraan tarkastuslautakunnan valmistelusta ja esityksestä, kuten muutkin tarkastuksen valmisteluun liittyvät
asiat. Samoin esihenkilön palkkauksesta päättää aluevaltuusto tai tarkastuslautakunta hallintosäännössä
määrätyllä tavalla.
Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Rekisterinpitäjänä tarkastuslautakunnalla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan määräytyvät rekisterinpitäjän velvoitteet ja vastuut. Sidonnaisuusrekisteriin voidaan viedä vain sidonnaisuussääntelyn näkökulmasta
tarpeellisia tietoja.

101 § Arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan muu raportointi
Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain aluevaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle tarpeelliseksi katsomiaan
selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana aluevaltuustolle myös muista merkittävistä
havainnoista.
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• Lisäksi voidaan tarkentaa arviointikertomuksen antamisen aikataulua ja sitä, miten arviointikertomuksen
havaintoihin/suosituksiin reagoidaan.
Perustelut
Tarkastuslautakunta tuottaa tietoa strategisen johtamisen tueksi arvioimalla suunnitelmallisesti aluevaltuuston asettamien hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta ei kuitenkaan puutu operatiiviseen toimintaan eikä päivän politiikkaan.
Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan tulee perustua suunnitelmaan, joka voidaan tarkastuslautakunnan
niin päättäessä antaa tiedoksi aluevaltuustolle. Asiasta voidaan ottaa määräykset myös hallintosääntöön. Arviointi tulee kohdistaa tuloksellisuuden kannalta keskeisiin tavoitteisiin ja toimintoihin.
Arvioinnin tulee olla objektiivista ja luotettavaa sekä tuottaa lisäarvoa ja tukea aluevaltuuston päätöksenteolle tuottamalla ja hankkimalla uutta tietoa ja näkemyksiä hyvinvointialueen taloudesta ja hallinnosta. Lisäarvoa tuottava arviointi sisältää toimenpidesuosituksia ja vaihtoehtojen pohdintaa. Asiantilan pelkkä toteaminen ei vielä riitä arvioinniksi.
Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tulee arviointikertomuksen valmistelussa ottaa huomioon myös
Valtiontalouden tarkastusviraston mahdollisesti antamat arviot hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeudesta määrätään hyvinvointialuelain 128 §:ssä. Valtiontalouden tarkastusviraston ohella myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi hyvinvointialueen toimintaa.
Tarkastuslautakunnan on perusteltua ottaa huomioon myös nämä arvioinnit arviointikertomusta laatiessaan.

102 § Tilintarkastusyhteisön valinta
Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Perustelut
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä aluevaltuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastusyhteisön toimikausi määräytyy tilikausien eli kalenterivuosien mukaan. Hallintosäännössä voidaan määrätä tilintarkastusyhteisön toimikaudesta, tai se voidaan jättää tapauskohtaisesti päätettäväksi. Hyvinvointialuelain 126 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden
hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei
tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi tytäryhteisöjen suuri määrä. Tytäryhteisöön on aina perusteltua valita tilintarkastaja, vaikka se ei
tilintarkastuslain mukaan olisi välttämätöntä.
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103 § Ulkoisen tarkastuksen/valvonnan yksikön tehtävät
Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen valvonnan yksikkö, joka valmistelee tarkastuslautakunnan
käsiteltäväksi tulevat asiat, avustaa lautakuntaa toiminnan ja talouden arviointitehtävässä ja on oikeutettu
tekemään toiminnan ja talouden tarkastuksia tilintarkastajan kanssa sovittavalla tavalla ja lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Ulkoisen valvonnan yksikköä johtaa tarkastuspäällikkö/arviointipäällikkö.

104 § Tietojensaantioikeus
Ulkoisen valvonnan/tarkastuksen yksikön arviointi-/tarkastushenkilöstöllä on asioiden salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kaikki tehtävän hoitamisessa tarvitsemansa tiedot.
• Konserniohjeessa voidaan antaa tarkempia ohjeita tiedonsaantioikeudesta konserniyhteisöistä.

105 § Tilintarkastajan tehtävät
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään hyvinvointialuelain 127 §:ssä.

106 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

107 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään hyvinvointialuelain 130 §:ssä.
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä aluehallitukselle annettavassa
tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.
Perustelut
Tilintarkastuskertomuksessa otetaan kantaa vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille. Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä.
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14. luku Sisäinen valvonta
Aluevaltuuston ja aluehallituksen tehtävät
Hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta, omavalvonta ja varautuminen yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäiseen valvontaan kuuluvat mm. sisäinen tarkastus, riskienhallinta, vaatimuksenmukaisuus ml. sopimusvalvonta ja varautumisen vaatimukset, hyvä hallintotapa sekä omavalvonta.
Aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa. Aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä periaatteet niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyistä.
Aluehallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta on osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä hyvinvointialueen johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.
Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan
riittävyyttä. Hyvän hallinnon tavoitteena on suojata hyvinvointialueen etua määrittelemällä toimintatapoja
ja malleja hyvinvointialueen päätöksentekoon, toimivaltuuksiin ja vastaaviin. Niiden avulla hyvinvointialuetta
johdetaan ja hallitaan hyvinvointialueen ja sen asukkaiden eduksi pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Lainmukaisuus eli vaatimustenmukaisuus on joukko toimia, joilla varmistetaan eri vaatimusten, kuten lait, määräykset,
ohjeet, sopimukset ja politiikat, noudattaminen.
us

Sisäinen valvonta
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista
ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Riskienhallinta
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä ja varaudutaan muihin ennakoimattomiin riskeihin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. Riskienhallinnan tasot ovat strategisen johdon riskienhallinta,
operatiivisen johdon riskienhallinta ja toiminta-alueiden riskienhallinta. Riskitasoltaan merkittävimmät riskit
viedään ylimmän tason käsittelyyn, ja hyvinvointialueen toimintaan ja talouteen liittyvät merkittävimmät riskit käsitellään säännöllisesti aluehallituksessa tai aluehallituksen sisäisen valvonnan jaostossa.
Riskienhallinnassa on otettava huomioon hyvinvointialueen toiminnan riskit kokonaisvaltaisesti. Riskienhallinnassa tulee ottaa huomioon toiminnallisten ja taloudellisten riskien lisäksi sopimuksiin liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit, yhtiöittämiseen ja omistamiseen liittyvät riskit, ulkoapäin tulevat toimintaympäristön muutokset, elinkeinoelämän kehitys ja hyvinvointialueen toiminnan taloudellisten reunaehtojen muutokset kuten valtiontalouden liikkumavaran muutosten vaikutukset hyvinvointialuetalouteen sekä henkilöstön vaihdoksiin liittyvät avainhenkilöriskit, tietohallinnon ja -järjestelmien toimintaan liittyvät riskit sekä kiinteistöihin liittyvät riskit. Riskienhallintaprosessi perustuu riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskin
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toteutumisen vaikutusarviointiin, eli riskin merkittävyyteen, riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut
Hyvinvointialueen toiminnan osalta sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunkin yksittäisen, hyvinvointialueen palveluja tuottavan yhteisön toimivan johdon tehtävä, mutta hyvinvointialueen on sopimuksilla, konserniohjeilla ja muilla omistajaohjauksellisilla toimilla varmistettava, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestelmät toimivat myös hyvinvointialueen ulkopuolissa organisaatioissa. Myös kilpailutuksen kautta syntyneissä hankintasopimuksissa on sopimusehdoissa huomioitava mahdolliset riskit ja sopimusehtojen valvonnalla varmistettava, että sopimusehtoja myös tältä osin noudatetaan.
Hyvinvointialuelain 95 §:n mukaan aluevaltuuston tulee hallintosäännössä antaa tarpeelliset määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista. Hallintosääntöön tulee sisällyttää määräykset
aluehallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano, johtokuntien (lautakuntien) velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Myös riskeistä raportoinnista ja raportointimenettelyistä on syytä ottaa määräykset aluevaltuuston vahvistamiin perusteisiin.
Omavalvonta
Omavalvonta on toimintaa ja menettelyitä, joiden avulla varmistetaan palveluiden laatu- ja palvelutasovaatimusten täyttyminen. Lisäksi omavalvonta keskittyy palvelutuotannon kehittämiseen ja poikkeamien hallintaan palvelutuotannossa. Omavalvontaohjelma on dokumentti, johon kootaan omavalvonnan menettelyt.
Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan sekä pelastustoimen omavalvonnasta säädetään sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 40 §:ssä ja 41 §:ssä sekä pelastustoimen järjestämisestä
annetun lain 13 §:ssä ja 16 §:ssä. Hyvinvointialueen velvollisuudesta ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle
kuuluvaa palvelutuotantoa, oikeudesta saada yksityiseltä palveluntuottajalta ja tämän alihankkijalta valvonnan toteuttamista varten välttämättömät tiedot ja selvitykset sekä oikeudesta tarkastaa yksityisen palveluntuottajan ja tämän alihankkijan tiloja ja laitteita säädetään hyvinvointialuelain 10 §:ssä.
Hyvinvointialueen on seurattava järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kustannuksia ja tuottavuutta. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on omavalvonnassaan
erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista. Hyvinvointialueen on hyödynnettävä edellä mainittua tietoa järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen, kehittämisen
ja päätöksenteon tukena.
Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Omavalvontaohjelmassa on todettava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten
havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelman osana ovat laissa erikseen säädetyt omavalvontasuunnitelmat ja potilasturvallisuussuunnitelmat.
Hyvinvointialueen on seurattava järjestämisvastuullaan olevan pelastustoimen palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta. Hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa vastaavaan
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muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon. Hyvinvointialueen on hyödynnettävä edellä mainittua tietoa järjestämisvastuullaan olevan pelastustoimen tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen,
johtamisen, kehittämisen ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointialueen on varmistettava pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden
järjestämistä ja tuottamista. Hyvinvointialueen on laadittava järjestämisvastuuseensa kuuluvista pelastustoimen tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma.
Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden
perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.

108 § Aluehallituksen sisäisen valvonnan tehtävät
Aluehallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omavalvontaohjelman ja varautumisen että hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden valvonnan järjestämisestä ja niiden toimeenpanon ja
tuloksellisuuden valvonnasta, sekä
1.
2.
3.
4.

hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat;
hyväksyy omavalvontaohjelman;
päättää raportoinnin aikataulun ja tavan;
antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
5. antaa vuosittaisessa raportissaan johtopäätökset ja selvityksen omavalvontaohjelman sekä varautumisen toimeenpanosta ja tuloksista.
Perustelut
Aluehallitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmällisen toimintatavan sekä valvoo sen
toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Ohjeistamisessa tulee huomioida ydintoimintojen ja järjestelmien tunnistaminen, merkittävät ulkoistetut palvelut ja toiminnot sekä hyväksyttävän riskitason ja riittävien hallinnan
menettelyiden määritteleminen. Lisäksi tulee huomioida toiminnan järjestämisessä hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteuttamiseksi edellytetty riittävän oman palvelutuotannon seuranta.
Aluehallitus antaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, joihin sisältyvät
mm. hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden valvonta sekä sopimushallinnan periaatteet ja varautuminen. Aluehallitus antaa ohjeita esimerkiksi talous- ja strategiaprosessista, päätöksenteosta, henkilöstöasioista, tietojärjestelmistä, omaisuuden turvaamisesta, projekteista, kumppanuushankkeista, yhteistyöjärjestelyistä, hankinnoista, sopimuksista, avustuksista ja taloudellisten etujen vastaanottamisesta.
Aluehallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää taloussuunnittelukaudella. Toimielimet laativat aluehallitukselle omaa toimintaansa koskevat osiot, joista aluehallitus voi koota toimintakertomukseen koko hallinnon kattavan selvityksen.
Mallisäännössä aluehallituksella on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. Jos jaostoa ei ole, jaostolle
määrätyt tehtävät määrätään hyvinvointialuejohtajalle.
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109 § Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät
1. vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppaneiden kanssa, sopimusten valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa;
2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
4. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion
valmistelemisesta

110 § Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisestä valvonnasta ja sen toteutumisen järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Sisäiseen valvontaan kuuluu riskienhallinta, omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto ja lainmukaisuus eli vaatimustenmukaisuus sekä sopimushallinta.
Lautakunta raportoi aluehallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Perustelut
Raportointi pitää sisällään tiedot merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden hallinnasta.
Hyvinvointialuelain 71 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. Se
vastaa hallinnon ja toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

111 § Hyvinvointialuejohtajan sisäisen valvonnan tehtävät
Hyvinvointialuejohtaja
1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta osaltaan niin, että sisäinen valvonta järjestetään ja sovitetaan yhteen tavalla, jolla varmistetaan hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus
2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta osaltaan niin, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan sekä arvioidaan riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskejä
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112 § Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan tehtävät
Toimialajohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto, ja lainmukaisuus sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja ohjeistavat alaisiaan palvelualueita sekä raportoivat aluehallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti. Toimialajohtajat ohjaavat ja seuraavat alaistaan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Palvelualuejohtajat, palveluyksikköjohtajat ja toimintayksiköiden esihenkilöt vastaavat riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Perustelut
Toimintayksiköiden johtajat vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä mukaan lukien omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto ja lainmukaisuuden toteutumisen
ja tuloksellisuuden valvonnasta. Konsernijohdon vastuulla on lisäksi sopimusohjauksen toteuttaminen ja sopimusprosessien noudattamisen valvonta.
•

Hallintosäännössä tulee nimetä viranhaltijat, jotka vastaavat sisäisestä valvonnasta.

113 § Sisäinen tarkastus ja sen tehtävät
Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia
järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle, sisäisen valvonnan jaostolle ja hyvinvointialuejohtajalle.
Sisäinen tarkastus voi tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Aluehallitus tai sen jaosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.
•

Sisäisen tarkastuksen tehtävät, asema, tiedonsaantioikeus ja raportointimenettelyt määritellään selkeästi hallintosäännössä.

Perustelut
Hyvinvointialuelain 51 §:n mukaan aluehallituksen tulee järjestää riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäinen
tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus on osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää ja kuuluu hyvään hallintotapaan. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja
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konsultointitoimintaa, joka toimillaan tukee hyvinvointialueen riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arviointia ja kehittämistä.
Sisäisen tarkastuksen järjestämistä ohjaavat kansainväliset sisäisen tarkastuksen standardit. Kirjallisessa toimintaohjeessa tulee määrätä ainakin sisäisen tarkastuksen tarkoituksesta ja tehtävistä, asemasta, tiedonsaantioikeuksista, raportointisuhteista, toimintatavoista ja laadunvarmistuksesta.
Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada hyvinvointialueen toimintaan kohdistuvien tarkastustehtävien edellyttämät tiedot ja asiakirjat, kuulla tarvittavia henkilöitä sekä toimintavapaus päättää itsenäisesti sisäisen tarkastuksen tehtävistä. Riittävät tietojensaantioikeudet ja oikeus itsenäisesti päättää tarkastuksistaan ja toiminnastaan mahdollistavat sen, että sisäinen tarkastus voi suorittaa tehtävänsä riippumattomasti ja objektiivisesti sekä raportoida tehtäviensä oikeat ja luotettavat tulokset aluehallitukselle tai sen jaostolle.
Riippumattomuuden toteutumiseksi sisäisellä tarkastuksella tulee olla oikeus ja toimintavapaus päättää itsenäisesti tarkastus- ja konsultointitehtävistä sekä niiden kohdentamisesta hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan.
Aluehallitus tai sen jaosto ohjaavat ja valvovat sisäisen tarkastuksen toimintaa, hyväksyvät riittävän resursoinnin, strategisen- ja vuosisuunnitelman, käsittelevät raportoinnin sekä seuraavat ja arvioivat johtamisen
ja hallinnan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä.
Raportointi monijäseniselle toimielimelle turvaa toiminnan tulosten objektiivista ja riippumatonta käsittelyä
sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan vaikuttavuutta. Lisäksi on tärkeää, että ko. toimielimen jäsenet ovat
riippumattomia ja että heillä on tehtävään riittävä asiantuntemus.
Sisäinen tarkastus voidaan järjestää esimerkiksi hyvinvointialueen omana toimintana, yhteistoimintana muiden hyvinvointialueiden kanssa tai sitä voidaan hankkia ulkopuolisilta palvelujentuottajilta. Sisäisen tarkastuksen palvelua ei ole riippumattomuuden vaarantumisen vuoksi mahdollista hankkia hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisöltä. Aluehallitus tai sen jaosto vastaavat sisäisen tarkastuksen järjestämisestä hyväksytyn
toimintasäännön mukaisesti järjestämistavasta riippumatta.

15. luku Varautuminen, valmiussuunnittelu ja kokonaisturvallisuus
114 § Varautuminen, valmiussuunnittelu ja väestönsuojelu
Aluevaltuusto päättää varautumisen ja valmiussuunnittelun periaatteista.
Aluehallitus päättää varautumisen ja valmiussuunnittelun järjestämisen käytännön toteutuksesta aluevaltuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.
Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa hyvinvointialueen yhteisestä varautumisesta, valmiussuunnittelusta
ja väestönsuojelun järjestelyistä sekä yhteensovittaa toimialakohtaista varautumista.
Aluehallitus nimeää kokonaisturvallisuudesta vastaavan viranhaltijan.
Toimialajohtajat vastaavat toimialan varautumisesta sekä valmiussuunnittelusta ja palvelualuejohtajat palvelutuotannon osalta kokonaisturvallisuuslautakunnan määrittelemällä tavalla
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Hyvinvointialueen kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija koordinoi varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtävien ja toimeenpanon yhteensovittamista sekä raportoi aluevaltuustolle.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 150 §:n mukaan hyvinvointialueen on valmiussuunnitelmin ja normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein huolehdittava
siitä, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.
Sotejärjestämislaki 50 §. Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Pykälän 1 momentissa säädetään
hyvinvointialueen velvollisuudesta varautua yhteistyössä alueensa kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Huomioitava myös pelastuslain 14 § omatoiminen varautuminen ja 65 § yhteistoiminta väestönsuojeluun varautumisessa sekä valmiuslain 12 § varautumisvelvollisuus.
Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat pelastuslain 65 § mukaan niiden vastuulla olevien väestönsuojelutehtävien edellyttämän toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta. Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia varautumaan väestönsuojeluun, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta väestönsuojelussa.
115 § Kokonaisturvallisuus
Aluevaltuusto päättää kokonaisturvallisuuden periaatteista Kokonaisturvallisuuslautakunnan tekemän esityksen perusteella.
Aluehallitus päättää kokonaisturvallisuuden järjestämisen käytännön toteutuksesta aluevaltuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.
Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä ja
yhteensovittamisesta sekä organisaatioturvallisuuden tehtävistä.
Hyvinvointialueen kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija huolehtii kokonaisturvallisuuden hallinnan
tehtävistä ja toimeenpanosta sekä raportoi aluevaltuustolle.
Perustelut
Kokonaisturvallisuus on tila, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin ja kansalliseen riskinarvioon sisältyviin riskeihin on riittävässä määrin varauduttu. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon
(2012) mukaan suomalaisen yhteiskunnan varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella.
Tämä tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä
järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, 2017) mukaan kokonaisturvallisuus on aiemmista määritelmistään kehittynyt ensisijaisesti yhteistoimintamalliksi, jossa toimijat jakavat ja analysoivat turvallisuutta koskevaa tietoa sekä suunnittelevat, harjoittelevat ja toimivat yhdessä. Yhteistyön perustana ovat lakisääteiset tehtävät, yhteistyösopimukset ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategia.
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IV OSA Aluevaltuusto
16. luku Aluevaltuuston toiminta
Tässä luvussa on aluevaltuuston toimikauden ensimmäistä kokousta, aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä ja valtuustoryhmiä, aluevaltuuston valiokuntia sekä iltakouluja koskevat määräykset. Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset
määräykset valtuustoryhmistä. Valtuustoryhmien sisäistä työskentelyä ei säännellä hallintosäännöllä, vaan
ryhmät toimivat itse hyväksymiensä menettelysääntöjen mukaan.

116 § Aluevaltuuston toiminnan järjestelyt
Aluevaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen koolle kutsuu aluehallituksen puheenjohtaja. Ensimmäisen aluevaltuuston kokouksen kutsuu koolle väliaikainen valmistelutoimielin. Kokouksen avaa iältään
vanhin läsnä oleva valtuutettu. Hän johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
on valittu.
Puheenjohtajisto valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi.
Aluevaltuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa.
Aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa aluevaltuuston puheenjohtaja, jollei aluevaltuusto toisin päätä.
Aluevaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja aluevaltuuston sihteerinä toimii aluevaltuuston määräämä
viranhaltija.

Perustelut
Hyvinvointialuelain 99 §:ssä säädetään aluevaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen menettelytavoista.
Hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että puheenjohtajiston toimikausi on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei tarvitse toimittaa.
Aluehallituksen jäsenten toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valinnut uuden aluehallituksen. Hallintosäännön 95 §:ssä määrätään aluehallituksen läsnäolosta aluevaltuuston kokouksessa. Kokouskutsu aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen tulee siten lähettää aluehallituksen jäsenille.

117 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
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Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä
eronneiden valtuutettujen uudelle valtuustoryhmälleen antama nimi ei saa aiheuttaa sekaantumisvaaraa.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 27 §:n mukaan valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu.
Hallintosäännössä säännellään valtuustoryhmien toiminnan organisointia. Valtuustoryhmän nimestä on ilmoitettava aluevaltuustolle. Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi ilmoituksen valtuustoryhmän muodostamisesta ja käsittelee ilmoitetun valtuustoryhmän nimen. Aluevaltuusto voi hylätä ilmoitetun valtuustoryhmän
nimen hallintosäännön ao. määräyksen vastaisena.
Aluevaltuuston toiminnassa on ongelmallista, jos valtuustoryhmien nimet eivät riittävästi eroa toisistaan ja
nimi aiheuttaa sekaantumisvaaraa esimerkiksi puolueen valtuustoryhmän kanssa. Kun aluevaltuusto käsittelee uuden valtuustoryhmän nimeä, asiasta voidaan käydä aluevaltuustossa keskustelua ja tarvittaessa neuvotella sekaantumisvaaraa aiheuttavan nimen muuttamisesta. Hyvinvointialuepolitiikan tulisi olla yhteispeliä, jossa eri osapuolten oikeutetut näkemykset otetaan huomioon.

118 § Muutokset aluevaltuustoryhmän kokoonpanossa
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti aluevaltuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja
siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti aluevaltuuston puheenjohtajalle.

115 § Valtuustoryhmän tukeminen
Aluevaltuustoryhmän tuki määräytyy aluevaltuustoryhmässä olevien valtuutettujen määrän suhteessa.
Määrä aluevaltuutettua kohden on 5.000 €. Vuonna 2022 voidaan maksaa korkeintaan puolet tuen määrästä.
Perustelut
Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Tuen
määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.
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119 § Istumajärjestys
Valtuutetut istuvat kokouksessa aluevaltuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen
mukaisesti.

120 § Iltakoulut
Iltakouluja järjestetään aluehallituksen harkinnan mukaan aluevaltuuston puheenjohtajan määräämänä aikana. Iltakoulussa annetaan selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan niistä.
Varavaltuutettu voi osallistua aluevaltuuston kokouspäivänä järjestettävään iltakouluun kokouksesta poissa
olevan varsinaisen valtuutetun sijasta. Mikäli iltakoulu on muulloin kuin aluevaltuuston kokouspäivänä, iltakouluun voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden.
Aluevaltuuston puheenjohtaja toimii iltakoulun puheenjohtajana. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuoroja. Aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa.

17. luku Aluevaltuuston kokoukset
Aluevaltuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä aluevaltuuston kokousmenettelyistä säädetään hyvinvointialuelain 12 luvussa. Hallintosääntöön on tarpeen ottaa täydentävät määräykset mm. kokouskutsusta, esityslistasta, varavaltuutetun kutsumisesta, puheenvuoroista, asioiden käsittelystä, äänestyksestä,
enemmistövaalista, suhteellisesta vaalista ja pöytäkirjasta sekä sähköisestä kokouksesta. Viimeksi mainittu
mahdollistaa aluevaltuuston ja muiden toimielinten sekä aluevaltuustoryhmien sähköiset kokoukset.

121 § Aluevaltuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
Aluevaltuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata aluevaltuuston sähköistä
kokousta internetin kautta taikka kokouskutsussa mainitussa (julkisessa) tilassa.
Aluevaltuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.
Aluehallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet
sekä tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
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Perustelut
Hyvinvointialuelain 104 §:n mukaan sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä kokouspäätöksentekomenettelyssä hyvinvointialueen tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisten saatavissa. Sähköiseen kokoukseen osallistutaan sähköisen yhteyden, soveltuva tietojärjestelmä
tai videoneuvotteluyhteys, avulla osallistujan valitsemasta paikasta käsin. Muutoin sähköisessä kokouksessa
toimitaan varsinaisen kokouksen mukaisten päätöksentekomenettelyjen mukaisesti.
Aluevaltuuston kokoukset ovat 106 §:n mukaan julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka
on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei aluevaltuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa
toisin päätä. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.
Hyvinvointialuelain perusteluissa todetaan mm. seuraavaa:
Hyvinvointialueen tulisi huomioida sähköisten kokousten käytössä esimerkiksi se, milloin ja miten käsitellään
asioita, jotka edellyttävät luottamuksellisuutta (suljettu kokous) tai ovat salassa pidettäviä. Tällaisissa tapauksissa hyvinvointialueen tulisi linjata esimerkiksi se, millaisista paikoista toimielimen jäsenet voivat osallistua
kokoukseen ja huolehtia siitä, etteivät salassa pidettävät tai luottamukselliset tiedot ole ulkopuolisten saatavissa.
Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä toimielimen jäsenet tulisi voida luotettavasti tunnistaa siten kuin
laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) säädetään. Käytettävän tietojärjestelmän tulisi olla suljettu ja käytettävien tietoliikenneyhteyksien tulisi olla asianmukaisesti
suojattuja. Lisäksi hyvinvointialueen olisi huomioitava esimerkiksi käytettävien palvelinten tietoturvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

122 § Sähköinen kokous
Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten,
että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla.
Hyvinvointialueen tulee järjestää yleisölle mahdollisuus seurata julkista kokousta maksutta internetin välityksellä hyvinvointialueen järjestämällä tavalla tai hyvinvointialueen järjestämästä paikasta.
Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa hyvinvointialuelain edellyttämä läsnä oleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Lain vaatimuksen täyttää se, että puheenvuoroa käyttävä näkyy muille osallistujille videoyhteydellä sekä nimenhuudon että käyttämiensä puheenvuorojen aikana.
Aluevaltuuston sähköiseen kokoukseen voi osallistua valitsemastaan paikasta. Aluevaltuuston suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan
turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.
Kaikissa tilanteissa osallistuminen tulee tapahtua tilasta, jossa kokouksen laillisuudesta ja järjestyksestä voidaan varmistua.
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Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta
osallistuessaan aluevaltuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22–23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.
Sähköisessä kokouksessa salassa pidettäviä asioita sisältäviä dokumentteja ei voida lähettää eikä keskusteluja
käydä muun kuin suojatun tietoliikenneyhteyden kautta. Hyvinvointialueen tulisi huomioida milloin ja miten
käsitellään asioita, jotka edellyttävät luottamuksellisuutta – suljettu kokous – tai ovat salassa pidettäviä.
Hyvinvointialueen tulisi linjata,
•
•

millaisista tiloista toimielimen jäsenet voivat osallistua kokoukseen ja
huolehtia siitä, etteivät salassa pidettävät tai luottamukselliset tiedot ole ulkopuolisten saatavissa.

Käytännössä sähköinen kokous toteutetaan erityisellä sähköisen kokouksen tietojärjestelmällä, jossa tietoturva- ja tietosuojanäkökohdat on otettu huomioon. Tietoturvallisuus tulee ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun sähköisiä kokousmenettely- ja päätöksentekojärjestelmiä suunnitellaan ja kilpailutetaan.
Mikäli luottamushenkilöllä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta osallistua sähköiseen kokoukseen kotoaan tai
muusta soveliaasta paikasta käsin, tulee hyvinvointialueen huolehtia luottamushenkilölle paikka tietoliikenneyhteyksineen, josta tämä voi osallistua kokoukseen ja hoitaa näin luottamustehtäväänsä.

123 § Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa aluevaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa
yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Perustelut
Aluevaltuuston kokoontumisesta ja kokouskutsusta säädetään hyvinvointialuelain 99 §:ssä. Aluevaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun aluevaltuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Aluevaltuusto on kutsuttava koolle myös aluehallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Aluevaltuuston säännönmukaisista kokouksista voidaan määrätä yleisesti hallintosäännössä tai kokouspäivät
voidaan jättää aluevaltuuston erikseen päätettäviksi. Yleensä aluevaltuusto päättää kokousaikataulustaan
vuodeksi kerrallaan. Jos aluevaltuuston on mahdollista pitää sähköisiä kokouksia, aluevaltuusto voisi samalla
ottaa kantaa siihen, mitkä kokousaikataulun kokoukset pidetään sähköisinä kokouksina.
Aluevaltuuston julkiseen sähköiseen kokoukseen voi osallistua valitsemastaan paikasta. Suljetun kokouksen
osallistujan tulee ottaa huomioon salassapitovelvoitteet päättäessään, mistä paikasta osallistuu.
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Kommentoinut [SH13]: @Niemeläinen Janne mitä tälle
tehdään?

kokoukseen. Tämän vuoksi kokouskutsussa on syytä mainita, jos osa asioista käsitellään suljetussa sähköisessä kokouksessa.
Lain mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen aluevaltuuston kokousta. Hallintosäännössä voidaan määrätä pidemmästä ajasta. Samassa ajassa aluevaltuuston kokouksesta on myös tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Lisäksi aluevaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta aluevaltuuston päättämällä tavalla, esimerkiksi määrätyissä sanomalehdissä. Tiedottamisella ei ole
vaikutusta koollekutsumisen laillisuuteen.
• Kaksikielisellä hyvinvointialueella hallintosäännössä määrätään, että kokouskutsu laaditaan suomen ja
ruotsin kielellä.
Perustelut
Kaksikielisten hyvinvointialueiden velvoite laatia kokouskutsu suomen ja ruotsin kielellä perustuu kielilain 29
§:ään.

124 § Esityslista
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset aluevaltuuston päätöksiksi, lähetetään pääsääntöisesti kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja
päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin. Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan
mukaan arvioiden valtuutettujen tiedonsaantitarpeita. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Aluevaltuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
Perustelut
Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden valtuutettujen tiedonsaantitarpeita.
• Kaksikielisellä hyvinvointialueella hallintosäännössä määrätään, että esityslista ja liitteet laaditaan suomen
ja ruotsin kielellä.
Perustelut
Kaksikielisiä hyvinvointialueita koskeva velvoite laatia esityslista ja liitteet suomen ja ruotsin kielellä perustuu
kielilain 29 §:ään, jonka mukaan kaksikielisen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouskutsu ja pöytäkirja on
laadittava suomen ja ruotsin kielellä. Esityslista ja liitteet tulevat osaksi aluevaltuuston pöytäkirjaa. Esityslistan mukana lähetettävän oheismateriaalin ei tarvitse olla saatavilla molemmilla kielillä.

125 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin aluehallitus tai sen
nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.
Perustelut
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Kokouskutsun, esityslistan, liitteiden ja oheismateriaalin lähettämisestä sähköisesti otetaan määräykset hallintosääntöön. Mitä tässä sanotaan lähettämisestä, tarkoittaa myös asiakirjojen saattamista sähköisesti saataville. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla tietoliikenneyhteydellä.
Hyvinvointialuelain 99 §:n mukaan hyvinvointialueen tulee huolehtia, että tarvittavat tekniset yhteydet ja
välineet ovat niiden käytettävissä, joille kokousasiakirjat lähetetään sähköisesti.
Laissa tai lain perusteluissa ei ole tarkemmin määritelty mitä tarkoitetaan ”tarvittavilla teknisillä yhteyksillä
ja välineillä”. Vaatimus täyttyy esimerkiksi siten, että hyvinvointialue huolehtii, että valtuutetuilla ja varavaltuutetuilla on käytössään luottamukselliseen viestintään soveltuvat laitteet ja tietoliikenneyhteydet, ja että
käytetään vain hyvinvointialueen hankkimia laitteita ja järjestelmiä. Hyvinvointialueen tulee hankkia luottamushenkilöille tietokoneet tai tabletit, joilla he pystyvät lukemaan ja kommentoimaan sähköisiä asiakirjoja.
Riittävän tietoturvan ja -suojan takaamat verkkoyhteydet voidaan toteuttaa kuitenkin esimerkiksi käyttämällä suojattua sähköpostiyhteyttä tai erilaisilla extranet-ratkaisuilla, joissa luottamushenkilö pääsee suojattuun tilaan lukemaan asiakirjoja.
Koska monilla valtuutetuilla voi olla käytössään omia tietokoneita, voidaan hyvinvointialueilla sallia myös
luottamushenkilöiden omien koneiden käyttö. Hyvinvointialue voi maksaa korvausta omien laitteiden käytöstä. Tällöinkin hyvinvointialueen tulee huolehtia riittävästä tietoturvasta ja -suojasta. Luottamushenkilöiden ei tule tallentaa salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja omille tai työpaikan laitteille, vaan asiakirjat tulisi käydä lukemassa suojatussa verkossa.

126 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen hyvinvointialueen verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan hyvinvointialueen
verkkosivuilla harkinnan mukaan, ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
Perustelut
Määräyksellä toteutetaan hyvinvointialuelain 34 §:ssä säädettyjä viestintävelvoitteita. Esityslistojen ja liiteaineistojen helppo saatavuus hyvinvointialueen verkkosivuilla lisää valmistelun avoimuutta. Valmistelun
avaaminen verkkosivuilla ja henkilötietojen käsittely verkossa on perusteltua erityisesti silloin, kun esityslistalla selostetaan sellaisen asian valmistelua, joka koskee hyvinvointialueen yhteisten asioiden järjestämistä
tai päätöksenteolla on yleistä vaikutusta hyvinvointialueen asukkaiden elämään tai elinympäristöön. Verkkoviestinnällä edistetään hyvinvointialueen asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä mahdollisuuksia valvoa hyvinvointialueen viranomaisten toimintaa ja päätöksentekoa.
Esityslistoja ja liiteaineistoja ei voi kuitenkaan viedä hyvinvointialueen verkkosivuille sellaisenaan, vaan asiakirjat on käytävä huolellisesti läpi, ja verkkosivuille vietävästä versiosta on poistettava salassa pidettävät tiedot. Lisäksi tulee tapauskohtaisesti arvioida, onko kyseisten henkilötietojen käsittely hyvinvointialueen verkkosivuilla tarpeellista hyvinvointialueen viestinnän tarkoituksen kannalta.
Hyvinvointialuelain 106 §:n mukaan aluevaltuusto voi erityisen syyn vuoksi käsitellä asian suljetussa kokouksessaan, vaikka asian käsittelyyn ei liity lailla salassa pidettäväksi säädettyä asiaa tai asiakirjaa. Voi siten olla
hyvinvointialueen edun mukaista, että kyseisen asian valmistelua ei julkisteta verkossa ennen aluevaltuuston
kokousta.
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127 § Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa erillistä kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

128 § Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestään aluevaltuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Kun puheenjohtaja tai sihteeri on saanut valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä, koollekutsujan on kutsuttava valtuutetun sijaan hyvinvointialuelain 25 §:ssä tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen hyvinvointialuevaaleissa
esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Sen sijaan valtuutetulla, joka on valittu yhteislistan ulkopuolisena valitsijalistan ehdokkaana, ei ole varavaltuutettua.
Varavaltuutetut eivät ole henkilökohtaisia kuten muissa toimielimissä, vaan varavaltuutettujen järjestys määräytyy hyvinvointialuevaaleissa. Varavaltuutettujen kutsumisen on kuntia koskevan oikeuskäytännön vakiintuneen kannan mukaan tapahduttava vaaleissa määräytyneessä järjestyksessä. Jos sijalla 1 oleva varavaltuutettu ilmoittaa esteestä saapua kokoukseen tai häntä ei yrityksistä huolimatta tavoiteta, voidaan kokoukseen
kutsua sijalla 2 oleva varavaltuutettu.
Valtuutetun tai varavaltuutetun siirtymisellä toiseen valtuustoryhmään kesken vaalikauden ei ole vaikutusta
varavaltuutettujen kutsumiseen. Varavaltuutetut määräytyvät siis vaalituloksen mukaan koko vaalikauden
ajan.

129 § Läsnäolo kokouksessa
Aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan on oltava läsnä aluevaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Aluehallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, elleivät he
ole samalla valtuutettuja.
Aluevaltuusto päättää mahdollisten muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Perustelut
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Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksessa olisi perusteltua siksi, että
alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta hyvinvointialuevaaleissa eikä vaalikelpoisuutta, eivätkä he siten voi äänestää oman ikäryhmänsä edustajaa aluevaltuustoon. Hallintosäännössä voidaan antaa myös muiden vaikuttamistoimielimien, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston, edustajalle läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston julkisessa kokouksessa.
130 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat
varavaltuutetut sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Valtuutetun, joka saapuu nimenhuudon jälkeen, on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen, ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutettu
saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Mikäli puheenjohtaja toteaa aluevaltuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai
lopetettava kokous.
Perustelut
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on puheenjohtajan ratkaistava asia. Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
131 § Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään hyvinvointialuelain 107 §:ssä.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 107 §:n mukaan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä
toimielimen kokouksessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
132 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle
Puheenjohtaja voi tarvittaessa ja aluevaltuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.
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133 § Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta
tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

134 § Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään
suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys aluevaltuuston ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.
Henkilö, jonka esteellisyyden aluevaltuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.
Perustelut
Esteellisyyttä koskevat säännökset, mm. esteellisyysperusteet ovat hyvinvointialuelain 102 §:ssä ja hallintolain 27–30 §:ssä. Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kaikkiin, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Hyvinvointialuelain 102 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn ja hänen on siirryttävä yleisölle varattuun tilaan ennen
kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Aluevaltuuston
päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja perusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa aluevaltuusto ratkaisee esteellisyyden päätöksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään.
Hallintolain 29 §:n mukaan valtuutettu tai varavaltuutettu saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos aluevaltuusto ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivästystä saatavissa esteetöntä henkilöä.
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135 § Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.
Aluehallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta
tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus.
Jos aluehallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan
ennen kuin aluevaltuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on
peruutettu ennen kuin aluevaltuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 98 §:n mukaan aluehallituksen on valmisteltava aluevaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 40 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 125 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.
Puheenjohtaja voi päättää kokouksen keskeytyksistä. Aluehallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta voivat kokoontua kokoustauolla ja käsitellä uudelleen aluevaltuuston esityslistalla olevaa asiaa, josta
aluevaltuusto ei ole vielä tehnyt päätöstä. Toimielin voi tällöin päättää muuttaa esityslistalla olevaa päätösehdotustaan tai se voi päättää peruuttaa päätösehdotuksensa.

136 § Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, on varattava tilaisuus keskustelulle.
Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti, muutoin selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:
1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden
mukaisessa järjestyksessä;
2. puheenvuoron aluehallituksen puheenjohtajalle, hyvinvointialuejohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaa
asiaa. ja
3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita puheenvuoroja.
Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheenvuoro voi kestää -- minuuttia ja muu puheenvuoro -- minuuttia.
Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta.
Perustelut
Puheenvuoroista säädetään hyvinvointialuelain 107 §:ssä. Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää
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häntä jatkamasta puhetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta
huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.
Yleensä puheenvuorot on annettava pyydetyssä järjestyksessä. Myös puheenjohtaja voi osallistua keskusteluun. Hyvinvointialuelain 107 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset valtuutettujen
puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos määräykset ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi. Hyvinvointialueen hallintosäännössä voidaan määritellä poikkeukset pyydetystä puheenvuorojärjestyksestä. Mainitut poikkeukset ovat puheenjohtajan harkinnassa. Edelleen hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos määräykset ovat
tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
Puheenjohtaja ei voi rajoittaa keskusteluoikeutta epäämällä pyydettyjä puheenvuoroja. Hallintosäännössä
voidaan hyvinvointialuelakiin perustuen antaa puheenjohtajalle oikeus puheenvuoron pituuden rajoittamiseen.
Kielilain 28 §:n mukaan kaksikielisen hyvinvointialueen toimielimen jäsenellä on oikeus käyttää suomea tai
ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausunnossaan tai mielipiteessään. Jos toimielimen muu jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa kyseisellä kielellä, se on pyynnöstä hänelle lyhyesti selostettava.

137 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian
käsittely jatkuu.
Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran aluevaltuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista
pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä.
Perustelut
Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuodaan yleensä
seuraavaan aluevaltuuston kokoukseen samalla pohjaehdotuksella.
Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella asia voidaan tuoda aluevaltuustoon muutetulla pohjaehdotuksella.

138 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja toteaa, onko ehdotusta kannatettu.
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139 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen aluevaltuuston päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa aluevaltuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen aluevaltuuston päätökseksi.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 109 §:n mukaan, jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen.
140 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai
menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.

141 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys
Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai aluevaltuuston päättämällä muulla
tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti.
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan.
Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään. Sen jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä.
3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.
Perustelut
Äänestyksestä säädetään hyvinvointialuelain 109 §:ssä. Äänestys toimitetaan avoimesti, joten äänestyskäyttäytymistä ei voida pitää salassa. Puheenjohtaja saattaa aluevaltuuston hyväksyttäväksi äänestystavan. Pykälässä mainittujen lisäksi äänestystapoja ovat esimerkiksi kädennosto ja seisomaan nousu.
Jos äänestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtaja saattaa aluevaltuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus ”jaa” tai ”ei” ilmaisee kannanoton ehdotukseen.
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142 § Äänestyksen tuloksen toteaminen
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen
todetessaan.
Perustelut
Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt. Puheenjohtaja ei voi äänestää ”tyhjää”, jos aiemmin annetut äänet ovat menneet tasan.
Päätöksen tekemiseen vaaditaan hyvin harvoin määräenemmistöä tai yksimielisyyttä. Hyvinvointialuelain 47
§:n mukaan hyvinvointialuejohtajan irtisanomiseen tai muihin tehtäviin siirtämiseen luottamuspulatilanteessa vaaditaan, että päätöstä kannattaa 2/3 kaikista valtuutetuista. Hyvinvointialuelain 100 §:n mukaan
kokouskutsussa mainitsematon kiireellinen valmistelematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi aluevaltuuston
yksimielisellä päätöksellä.

143 § Toimenpidealoite
Kun aluevaltuusto on tehnyt päätöksen käsiteltävänä olevassa asiassa, se voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan aluehallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa aluevaltuuston päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä.
Perustelut
Toimenpidealoitteella ohjataan aluevaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa tai esitetään aluehallitukselle
pyyntö selvittää tai valmistella toimenpidealoitteessa tarkoitettu asia aluevaltuuston päätettäväksi.
144 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Aluevaltuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään hyvinvointialuelain 112
§:ssä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
• Kaksikielisellä hyvinvointialueella hallintosäännössä määrätään, että pöytäkirja laaditaan suomen ja ruotsin
kielellä.
Perustelut
Kaksikielisiä hyvinvointialueita koskeva velvoite laatia pöytäkirja suomen ja ruotsin kielellä perustuu kielilain
29 §:ään.
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145 § Päätösten tiedoksianto hyvinvointialueen jäsenille
Aluevaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä säädetään.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 145 §:n mukaan aluevaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan
päättyessä.
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

18. luku Enemmistövaali ja suhteellinen vaali
Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Suhteellinen
vaali voidaan toimittaa vain luottamushenkilöitä valittaessa. Valittavia täytyy olla vähintään kaksi. Vaali toimitetaan suhteellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Laskukaava on hyvinvointialuelain 110 §:ssä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi.
Sähköisessä kokouksessa voidaan toimittaa vaali suljetuin lipuin, jos vaalisalaisuus pystytään turvaamaan.
Käytettävältä tietojärjestelmältä edellytetään siten, että valtuutettu voidaan tunnistaa luotettavasti ja annetun äänen voi antaa salatulla sähköisellä yhteydellä. Lisäksi äänet on voitava laskea niin, ettei äänen antajaa
ja ko. äänen sisältöä voida yhdistää.
Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä hyvinvointialuevaaleista säädetään.
Hallintosääntöön otetaan täsmälliset määräykset suhteellisen vaalin toimittamisesta.

146 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin luottamushenkilö sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei
sen sisältö ole näkyvissä.
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan aluevaltuuston puheenjohtajalle
puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos
vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.
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147 § Enemmistövaali
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia
henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen, ja kaikkia
ääniä ei ole pakko käyttää.
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei aluevaltuusto toisin päätä.
Perustelut
Virkavaalissa äänen voi antaa virkaa hakeneelle ja kelpoisuusvaatimukset täyttävälle henkilölle riippumatta
siitä, onko ko. henkilöä keskustelun aikana ehdotettu ja kannatettu. Tarvittaessa toimielin ratkaisee päätöksellään, onko hakijalla virkaan vaadittava kelpoisuus.
Toimielinten jäsenten vaalissa ääniä voi antaa vain vaalikelpoisille ehdokkaille. Tarvittaessa toimielin ratkaisee päätöksellään ehdokkaan vaalikelpoisuuden.
Äänestyslippuun kirjoitetaan henkilön tai henkilöiden nimet, joille ääni annetaan.
Hyvinvointialuelain 110 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet
eniten ääniä. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, varajäseniksi valitaan varsinaisiksi jäseniksi valittujen
jälkeen seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

148 § Aluevaltuuston vaalilautakunta
Aluevaltuusto valitsee toimikaudelleen vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten. Vaalilautakunnassa on -- jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

149 § Ehdokaslistojen laatiminen
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on valittavia
jäseniä ja varajäseniä.
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden valtuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan aluevaltuuston
puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 148 §:ssä tarkoitetut oikaisut.
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150 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto
Aluevaltuusto määrää ajankohdan, jolloin ehdokaslistat on viimeistään annettava aluevaltuuston puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.

151 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, aluevaltuuston puheenjohtaja antaa ehdokaslistat
vaalilautakunnalle. Se tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, annetaan
asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.
Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, vaalilautakunnan
on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.

152 § Ehdokaslistojen yhdistelmä
Kun ehdokaslistojen oikaisuja varten varattu määräaika on päättynyt, vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan valtuutetuille tiedoksi
ja luetaan ääneen aluevaltuustolle.

153 § Suhteellisen vaalin toimittaminen
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä aluevaltuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa.

154 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen
Aluevaltuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen, mitä aluevaaleista vaalilaissa säädetään.
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen aluevaltuuston puheenjohtajalle, joka toteaa
vaalin tuloksen aluevaltuustolle.
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19. luku Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus
Valtuutetun aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön. Määräykset voivat koskea mm. ennen varsinaista valmistelua aluevaltuustossa käytävää lähetekeskustelua sekä aloitteiden seurantaa.
Valtuutettujen tietojensaantioikeuden edistämiseksi hallintosääntöön voidaan ottaa määräykset aluehallitukselle osoitettavista kysymyksistä ja aluevaltuuston kokouksen ulkopuolella pidettävistä aluevaltuuston kyselytunneista.

155 § Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.
Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Aluehallituksen on vuosittain x-kuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen
tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

156 § Aluehallitukselle osoitettava kysymys
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä aluehallitukselle kirjallisen kysymyksen hyvinvointialueen toiminnasta ja hallinnosta.
Aluehallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään aluevaltuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään -kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään
kysymyksessä tarkoitettua asiaa, aluevaltuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta
päätöstä ei asiassa saa tehdä.

157 § Kyselytunti
Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään xx minuutin
pituisia kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään ennen
aluevaltuuston kokousta, jollei aluevaltuusto toisin päätä. Kyselytunti on julkinen.
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Aluevaltuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja
toisin päätä. Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.
Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään -- päivää ennen aluevaltuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin.

V OSA Päätöksenteko- ja hallintomenettely
20. luku Kokousmenettely
Tässä luvussa on muiden toimielinten kuin aluevaltuuston kokousmenettelyjä ja pöytäkirjan laatimista koskevat määräykset. Hyvinvointialuelain 12 luvussa on päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset. Kokousmenettelyt ovat pitkälti hallintosäännön määräysten varassa.
Hyvinvointialuelaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvan kokouksen (sähköinen kokous) sekä sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen kokousta.
Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Hyvinvointialuelaissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.

158 § Määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan aluevaltuustoa lukuun ottamatta hyvinvointialueen toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan
toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.
159 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
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Aluehallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia
lakien edellyttämällä tavalla.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 103 §:n mukaan sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä hyvinvointialueen tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisen saatavissa. Käytännössä tietoturvallisuus tulee ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun sähköisiä kokousmenettely- ja päätöksentekojärjestelmiä suunnitellaan ja hankitaan.
160 § Sähköinen kokous
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.
Perustelut
Sähköiseen kokoukseen osallistutaan sähköisen yhteyden, soveltuva tietojärjestelmä tai videoneuvotteluyhteys, avulla osallistujan valitsemasta paikasta käsin. Sähköisessä kokouksessa toimitaan varsinaisen kokouksen mukaisten päätöksentekomenettelyjen mukaisesti.
Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten,
että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla. Käytettävän tietojärjestelmän
tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa hyvinvointialuelain edellyttämä läsnä oleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Vaatimuksen täyttää se, että nimenhuudon aikana ja puheenvuoroa käytettäessä puhuja näkyy muille osallistujille videoyhteydellä.
Tietoturvallisuuden huomioimisessa hyvinvointialueen on kiinnitettävä huomiota salassa pidettävien tietojen
käsittelyyn. Sähköisessä kokouksessa salassa pidettäviä asioita sisältäviä dokumentteja ei voida lähettää eikä
keskusteluja käydä muun kuin suojatun tietoliikenneyhteyden avulla. Hyvinvointialueen tulee huomioida,
milloin ja miten käsitellään asioita, jotka edellyttävät luottamuksellisuutta (suljettu kokous) tai ovat salassa
pidettäviä. Hyvinvointialueen tulee linjata, millaisista paikoista toimielimen jäsenet voivat osallistua kokoukseen ja huolehtia siitä, etteivät salassa pidettävät tai luottamukselliset tiedot ole ulkopuolisten saatavissa.
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta,
kun he osallistuvat sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22–23 §:ssä ja
yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.

161 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä hyvinvointialuelain 103 §:n mukaisesti.
Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.
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Perustelut
Hyvinvointialuelain 103 §:n mukaan käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa, ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen
käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja voidaan tarkastaa ennen kokousta.
Sähköinen päätöksentekomenettely on käytössä ennen toimielimen kokousta. Hyvinvointialueen harkinnassa on, minkälaisissa asioissa menettely on käytössä, koska hyvinvointialuelaki ei ota siihen kantaa. Sähköistä päätöksentekomenettelyä ei voida käyttää toimielimen julkisissa kokouksissa.
Lain perustelujen mukaan sähköinen päätöksentekomenettely edellyttää siihen soveltuvan tietojärjestelmän
tai muun tietoteknisen ratkaisun käyttämistä. Toimielimen jäsenet tulisi voida luotettavasti tunnistaa siten
kuin laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetään. Käytettävän tietojärjestelmän tulisi olla suljettu, ja käytettävien tietoliikenneyhteyksien tulisi olla asianmukaisesti suojattuja.

162 § Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

163 § Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan
lähettää myöhemmin.
Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään esityslistan mukana harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten tiedonsaantitarpeita. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä
tavalla.
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• Hallintosääntöön voidaan ottaa määräys kokouskutsun lähettämisestä, mikäli mahdollista
vähintään -- päivää ennen kokousta.
• Hallintosääntöön voidaan ottaa määräys esityslistan toimittamisesta varajäsenille.
• Kaksikielisen hyvinvointialueen hallintosäännössä määrätään, että aluehallituksen kokouskutsu, esityslista ja liitteet laaditaan suomen ja ruotsin kielellä. Hallintosäännössä voidaan
määrätä muiden toimielinten kokouskutsun, esityslistan ja liitteiden laatimisesta suomen ja
ruotsin kielellä (hallintosäännön määräys tai toimielimen päätös). Muulle toimielimelle kuin
aluevaltuustolle ja -hallitukselle voidaan antaa päätösvalta, mitkä liitteet laaditaan molemmilla kielillä.
• Jos hyvinvointialueen yhteistoiminnassa on erikielisiä hyvinvointialueita, hallintosäännössä
määrätään, että yhteisen toimielimen kokouskutsu, esityslista ja liitteet laaditaan suomen ja
ruotsin kielellä.
Perustelut
Kielilain 29 §:n mukaan kaksikielisen hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen ja kaksikielisen hyvinvointiyhtymän yhtymävaltuuston/yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen kokouskutsu ja pöytäkirja on
laadittava suomen ja ruotsin kielellä. Kaksikielisen hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymäyhtymän muiden
toimielinten kokouskutsujen ja pöytäkirjojen kielestä päättää hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymäyhtymän. toimielin ottaen huomioon sen, että luottamushenkilöiden mahdollisuus täyttää tehtävänsä turvataan
ja että hyvinvointialueiden asukkaiden tiedonsaantitarpeesta huolehditaan.
Esityslista ja liitteet tulevat osaksi pöytäkirjaa. Kun yhteistoiminnassa on mukana erikielisiä hyvinvointialueita, yhteisen toimielimen esityslista ja liitteet on kielilain 29 §:n nojalla laadittava suomen ja ruotsin kielellä.
Sen sijaan esityslistan mukana lähetettävää oheismateriaalin ei tarvitse olla saatavilla molemmilla kielillä.

164 § Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin aluehallitus tai sen
nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.
Perustelut
Kokouskutsun, esityslistan, liitteiden ja oheismateriaalin lähettämisestä sähköisesti otetaan määräykset hallintosääntöön. Mitä tässä sanotaan lähettämisestä, koskee myös asiakirjojen saattamista sähköisesti saataville. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.
Hyvinvointialuelain 103 §:n mukaan hyvinvointialueen tulee huolehtia, että tarvittavat tekniset yhteydet ja
välineet ovat niiden käytettävissä, joille kokousasiakirjat lähetetään sähköisesti. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.
Laissa tai lain perusteluissa ei ole tarkemmin määritelty mitä tarkoitetaan ”tarvittavilla teknisillä yhteyksillä
ja välineillä”. Vaatimus täyttyy esimerkiksi siten, että hyvinvointialue huolehtii, että luottamushenkilöillä on
käytössään luottamukselliseen viestintään soveltuvat laitteet ja tietoliikenneyhteydet tai he käyttävät vain
hyvinvointialueen hankkimia laitteita ja järjestelmiä.
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Hyvinvointialue voi hankkia luottamushenkilöille tietokoneet tai tabletit, joilla he pystyvät lukemaan ja kommentoimaan sähköisiä asiakirjoja. Riittävän tietoturvan ja tietosuojan takaavat verkkoyhteydet voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä suojattua sähköpostiyhteyttä tai erilaisilla extranet-ratkaisuilla, joilla luottamushenkilö pääsee suojattuun tilaan lukemaan asiakirjoja. Asiakirjat tulee käydä lukemassa suojatussa verkossa.

165 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen hyvinvointialueen verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity viestintäintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä viestintäintressiä tai mikäli erityisestä syystä
asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
Perustelut
Määräyksellä toteutetaan hyvinvointialuelain 34 §:ssä säädettyjä viestintävelvoitteita. Esityslistojen ja liiteaineistojen helppo saatavuus hyvinvointialueen verkkosivuilla lisää valmistelun avoimuutta. Valmistelun
avaaminen ja henkilötietojen käsittely internetissä on perusteltua erityisesti silloin, kun esityslistalla selostetaan sellaisen asian valmistelua, joka koskee hyvinvointialueen yhteisten asioiden järjestämistä tai päätöksenteolla on yleistä vaikutusta hyvinvointialueen asukkaiden elämään tai elinympäristöön. Verkkoviestinnällä
edistetään tällöin hyvinvointialueen asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä mahdollisuuksia
valvoa hyvinvointialueen viranomaisten toimintaa ja päätöksentekoa.
Esityslistoja ja liiteaineistoja ei voi kuitenkaan viedä hyvinvointialueen verkkosivuille sellaisenaan, vaan asiakirjat on käytävä huolellisesti läpi ja verkkosivuille vietävästä versiosta on poistettava salassa pidettävät tiedot. Lisäksi tulee tapauskohtaisesti arvioida, onko kyseisten henkilötietojen käsittely hyvinvointialueen verkkosivuilla tarpeellista hyvinvointialueen viestinnän tarkoituksen kannalta. Esimerkiksi hankinta- tai sopimusasian valmistelun turvaaminen voi vaatia, että asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa.

166 § Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

167 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.
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Perustelut
Varsinaisen jäsenen ollessa poissa tai esteellinen, paikalle saapunut varajäsen voi osallistua kokoukseen tai
yksittäisen asian käsittelyyn, vaikka hän ei olisi saanut kutsua kokoukseen.
168 § Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:
1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33
§ mukaan;
2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla,
ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä
vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
3. kansalliskielilautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa
asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

169 § Aluehallituksen edustaja muissa toimielimissä
Aluehallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös aluehallituksen varajäsen tai
hyvinvointialuejohtaja.
Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, aluevaltuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä
vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

170 § Kokouksen julkisuus
Kokouksen julkisuudesta säädetään hyvinvointialuelain 106 §:ssä.
Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta yleisen tietoverkon kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 106 §:n mukaan muun toimielimen kuin aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos
toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.
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Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti. Hyvinvointialueen on tällöin nimettävä erikseen tila, jossa sähköistä kokousta voi seurata, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta seurata kokousta sähköisessä ympäristössä.

171 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

172 § Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta
tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

173 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään hyvinvointialuelain 107 §:ssä.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Perustelut
Kielilain 28 §:n mukaan kaksikielisen hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän toimielimen ja lain 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun hyvinvointialueiden yhteisen toimielimen jäsenellä on oikeus käyttää suomea
tai ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausunnossa tai mielipiteessä. Jos toimielimen muu jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa kyseisellä kielellä, se on pyynnöstä
hänelle lyhyesti selostettava.
174 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään
vain perustellusta syystä.
Perustelut
Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee harkita
tapauskohtaisesti.
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175 § Esittelijät
Valmistelusta vastaavat ja esittelijänä toimivat seuraavat viranhaltijat
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

aluehallituksessa hyvinvointialuejohtaja
yksilöasioiden jaostossa, esittelijöinä toimialajohtajat kukin oman toimialan asioissa
omistajaohjaus- ja valvontajaostossa hyvinvointialuejohtaja
tulevaisuus- ja strategiajaostossa strategia- ja kehittämisjohtaja
tarkastuslautakunnassa puheenjohtajan selostuksen pohjalta
perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa toimialajohtaja
yleisten palveluiden lautakunnassa toimialajohtaja
erityispalveluiden toimilinjajohtaja toimii sosiaali-ja terveydenhuollon lautakunnissa pysyvänä asiantuntijana
ikäihmisten ja hoivan lautakunnassa toimialajohtaja
kokonaisturvallisuuslautakunnassa pelastusjohtaja
esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

176 § Esittely
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä
asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta.
Perustelut
Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän velvollisuus on tehdä valmistelun perusteella päätösehdotus
toimielimelle. Päätösehdotuksessa esittelijä ottaa asiallisen kannan päätettävänä olevaan asiaan. Päätösehdotuksen on oltava niin täsmällinen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi. Jos päätösehdotus ei ole
riittävän täsmällinen, esittelyn lainmukaisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
Pääsääntöisesti esittelijän päätösehdotukset ovat kokouskutsun mukana lähetettävässä esityslistassa. Esittelijä voi kuitenkin tehdä päätösehdotuksen vasta kokouksessa. Tällöin esittelijä tekee päätösehdotuksen ennen kuin puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta.
Erityinen syy käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä kirjataan pöytäkirjaan. Tavanomaisin erityinen syy on se, että sekä esittelijä että hänen sijaisekseen määrätty ovat esteellisiä
asiassa.
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177 § Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.
Perustelut
Esteellisyyttä koskevat säännökset, mm. esteellisyysperusteet, ovat hyvinvointialuelain 102 §:ssä ja hallintolain 27–30 §:ssä. Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kaikkiin, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Hyvinvointialuelain 102 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asian käsittelyssä. Esteellisen henkilön on
poistuttava kokouksesta ennen kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin
kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja perusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa toimielin ratkaisee esteellisyyden päätöksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään.
Hallintolain 29 §:n mukaan luottamushenkilö saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain,
jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivästystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

178 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian
käsittely jatkuu.
Perustelut
Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuodaan yleensä
seuraavaan kokoukseen samalla pohjaehdotuksella.
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Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella esittelijä harkitsee uudelleen päätösehdotuksensa.

179 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja sen, onko ehdotusta kannatettu.

180 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 109 §:n mukaan, jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen.
181 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai
menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.

182 § Äänestys ja vaali
Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysmenettelystä aluevaltuustossa.
Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 luvussa.

183 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
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Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä
päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:
Järjestäytymistietoina
•
•
•
•
•
•

toimielimen nimi
merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään
päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
kokouspaikka
läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä ja
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asian käsittelytietoina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asiaotsikko
selostus asiasta
esittelijän päätösehdotus
esteellisyys ja perustelut
tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että
kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta
vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
asiassa tehty päätös ja
eriävä mielipide

Muuna tietoina
•
•
•
•
•

salassapitomerkinnät
puheenjohtajan allekirjoitus
pöytäkirjanpitäjän varmennus
merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä
merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.
Aluehallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.
Perustelut
Pöytäkirjaa laadittaessa tulee ottaa huomioon hallintolain 44 ja 45 §, joissa säädetään päätöksen sisällöstä ja
perustelemisesta. Laissa on eräitä poikkeuksia päätösten perusteluvelvollisuuteen. Päätöksen perustelut
ovat usein esityslistalla asian selostusosassa. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että päätösten perustelut tulevat kirjatuksi pöytäkirjaan silloin, kun ne eivät ilmene esityslistasta.
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Jos asia on poistettu esityslistalta, pöytäkirjaan merkitään asiaotsikko ja merkintä asian poistamisesta esityslistalta.
Kun asian käsittely on keskeytetty pöydällepanon tai palauttamisen vuoksi, pöytäkirjaan merkitään vain kannatettu ehdotus pöydällepanosta tai palauttamisesta, ei mahdollisia muita keskustelun aikana tehtyjä ehdotuksia.
• Kaksikielisten hyvinvointialueiden hallintosäännössä määrätään, että aluehallituksen pöytäkirja ja liitteet laaditaan suomen ja ruotsin kielellä. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden
toimielinten pöytäkirjan laatimisesta suomen ja ruotsin kielellä (hallintosäännön määräys tai
toimielimen päätös).
• Jos hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa on erikielisiä hyvinvointialueita, hallintosäännössä määrätään, että yhteisen toimielimen pöytäkirja ja liitteet laaditaan suomen ja ruotsin
kielellä.
Perustelut
Kielilain 29 §:n mukaan kaksikielisen hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen ja kaksikielisen hyvinvointiyhtymän yhtymävaltuuston, yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen kokouskutsu ja pöytäkirja on
laadittava suomen ja ruotsin kielellä. Kaksikielisen hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kokouskutsujen ja pöytäkirjojen kielestä päättää hyvinvointialue ja hyvinvointiyhtymä ottaen huomioon sen, että luottamushenkilöiden mahdollisuus täyttää tehtävänsä turvataan ja että hyvinvointialueen
asukkaiden tiedonsaantitarpeesta huolehditaan.
184 § Päätösten tiedoksianto hyvinvointialueen jäsenelle
Aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145
§:ssä tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Aluehallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioonottamisesta annettaessa päätöksiä
tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 145 §:n mukaan aluevaltuuston, aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Hyvinvointialueen muun kuin
145.1 §:ssä tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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21. luku Muut määräykset
185 § Aloiteoikeus
Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä
aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Perustelut
Hyvinvointialuelain 30 §. Hyvinvointialueen jäsen määritellään hyvinvointialuelain 3 §:ssä. Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa, ns. palvelualoite.
Kansanäänestysaloitteesta säädetään erikseen hyvinvointialuelain 31 §:ssä ja ns. menettelylaissa (656/1990).

186 § Aloitteen käsittely
Aloitteen käsittelee se hyvinvointialueen viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Aluehallituksen on vuosittain x-kuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo sen toimivaltaan
kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Aluevaltuusto voi samalla päättää,
mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin aluevaltuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle
niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Perustelut
Aluehallitus voi valmistella aloitteessa tarkoitetun asian aluevaltuuston käsiteltäväksi omana asianaan tai
viedä aluevaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet aluevaltuuston tiedoksi listauksena vähintään kerran vuodessa.
Kun aluevaltuustolla on toimivalta aloitteessa tarkoitetussa asiassa, aluehallitus ei voi omalla päätöksellään
todeta, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, vaan aluevaltuuston tulee voida ottaa kantaa asiaan.

187 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite
käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
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Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.
Perustelut
Hyvinvointialueen viranomaisen tulee antaa aloitteeseen vastaus. Viranomaisella ei ole velvollisuutta sisällöllisesti tutkia ja ratkaista aloitteessa tarkoitettua asiaa. Aloite ei siten aina johda toimenpiteisiin. Jos aloite
ei anna aihetta toimenpiteisiin, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös ei tällöin sisällä sellaista
sisällöllistä asiaratkaisua, joka voisi olla muutoksenhaun kohteena.
Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle.

188 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Aluevaltuuston ja aluehallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa hyvinvointialuejohtaja.
Aluevaltuuston ja aluehallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa hyvinvointialuejohtaja.
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja toimielin
ole päättänyt toisin.
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimialajohtaja.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

Perustelut
Pykälään on koottu nimenkirjoitusta koskevat määräykset. Toimielin voi erikseen valtuuttaa henkilön tai henkilöt allekirjoittamaan toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen tai sitoumuksen.
189 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen
Todisteellisen tiedoksiannon voi hyvinvointialueen puolesta vastaanottaa aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja sekä hyvinvointialuejohtajan valtuuttama viranhaltija.
Perustelut
Tiedoksiannosta viranomaiselle säädetään hallintolain 58 §:ssä.
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VI OSA Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet
22. luku Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet
Aluevaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Aluevaltuusto voi päättää
perusteista erillisellä päätöksellä, mutta määräykset voidaan ottaa myös hallintosääntöön omaksi luvukseen.
Mikäli hyvinvointialueella on päätetty ottaa käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely, tulee päättää menettelyyn osallistumisesta maksettavasta palkkiosta. Hyvinvointialue voi maksaa kokouspalkkiota myös vaikuttajatoimielinten jäsenille aluehallituksen päätöksellä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielimien toimintaedellytyksistä, hyvinvointialuelaki 32 §.
Luottamushenkilöillä on oikeus kokouspalkkioon, korvaukseen ansionmenetyksestä sekä sijaisen tai lastenhoitajan palkkaamisesta tai korvaukseen muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaukseen ja
päivärahaan. Palkkiot ja korvaukset maksetaan luottamustehtävien hoitamisesta.
Hyvinvointialueen harkinnan mukaan luottamushenkilöille voidaan myös maksaa palkkioita määräajalta sekä
muita erillispalkkioita. Hyvinvointialueet voivat maksaa paljon ajankäyttöä edellyttävistä tehtävistä johtaville
luottamushenkilöille kuukausi- tai vuosipalkkiota. Palkkiot ja korvaukset osallistumisesta muihin kuin hyvinvointialueen toimielinten kokouksiin perustuvat hyvinvointialueen harkintaan.
Aluevaltuusto voi päättää, että aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä (lautakuntien) valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Aluevaltuusto päättää valinnan yhteydessä päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle
maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Vuosiloma, sairausloma ja perhevapaat sekä työterveyshuollon palvelut määräytyvät samoin perustein kuin hyvinvointialueen viranhaltijoilla.
Luottamushenkilöillä on oikeus saada korvausta ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista. Ansionmenetyksen tulee olla todellinen, mutta korvauksen ei tarvitse olla täysimääräinen. Matkakustannukset korvataan
pääsääntöisesti vain vakituiselta asunnolta. Hallintosäännössä voidaan määrätä, mitä kirjallisia selvityksiä tai
luottamushenkilön antamia kirjallisia vakuutuksia korvausten maksaminen edellyttää.
Hallintosäännössä määrätään myös, mikä toimielin, yleensä aluehallitus, on toimivaltainen ratkaisemaan
palkkion tai korvauksen määrän, mikäli niiden määrästä tai perusteista syntyy erimielisyyttä.

190 § Soveltamisala
Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan hyvinvointialueen luottamushenkilöille hyvinvointialuelain ja aluevaltuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin.

191 § Kokouspalkkiot
Hyvinvointialuelain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:
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Aluevaltuusto
•
•

puheenjohtaja 200 euroa
jäsen 200 euroa

Aluehallitus
•
•
•
•

puheenjohtaja 200 euroa
jäsen 200 euroa
jaoston puheenjohtaja 200 euroa
jaoston jäsen 200 euroa

Lautakunnat
•
•

puheenjohtaja 200 euroa
jäsen 200 euroa

Aluevaltuuston ja aluehallituksen perustamat toimikunnat, foorumit, vaikuttamistoimielimet ja muut toimielimet
•
•
•

puheenjohtaja 100 euroa
jäsen 100 euroa

192 § Palkkio lisätunneilta
Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta jokaiselta kolmen (3) tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.

193 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että jäsen on osallistunut menettelyyn.

194 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta
Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai katselmus tai
toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.
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195 § Vuosipalkkiot
Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä
seuraavat vuosipalkkiot:
Aluevaltuusto
•
•

puheenjohtaja 10.000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja 5.000 euroa/vuosi

Aluehallitus
•
•
•

puheenjohtaja 15.000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja 5.000 euroa/vuosi
jäsen 4.000 euroa/vuosi

Lautakunnat
•

puheenjohtaja 4.000 euroa/vuosi

Valtuustoryhmät
•

puheenjohtaja 4.000 euroa/vuosi

Päätoimisella tai osa-aikaisella luottamushenkilöllä ei ole oikeutta erillisiin vuosipalkkioihin, edustuspalkkioon tai ansionmenetyskorvaukseen.
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa
kuukausi- tai vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on
varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

196 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.
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197 § Muut kokoukset ja tilaisuudet
Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta maksetaan
puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin lautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle. Hyvinvointialueen järjestämistä koulutustilaisuuksista ja seminaareista maksetaan 199 §:n mukainen toimituspalkkio.

198 § Palkkio toimituksista
Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta po. toimielimen kokouspalkkion suuruinen toimituspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet.
Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen päätökseen. Toimituspalkkioon ei sovelleta 193 § korotusta lisätunneilta.

199 § Kokouksen peruuntuminen
Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää, maksetaan paikalle tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio.

200 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

201 § Palkkion maksamisen edellytykset
Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä koko kokouksen keston tai vähintään 1 tuntia, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta.
Puheenjohtajan kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii puheenjohtajana koko kokouksen
ajan tai vähintään 1 tuntia.
Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin, johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat sekä saapumiset ja poistumiset.
Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.
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202 § Palkkioiden maksaminen
Palkkiot maksetaan neljä kertaa vuodessa.

203 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen
Ansionmenetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on 40 euroa. Korvausta maksetaan enintään
kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa.
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä ja tosiasialliseen menetykseen perustuva selvitys kustannuksista. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä
ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta
siltä ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Mikäli muuta ei ole esitetty, ansionmenetyksen määräksi tunnilta katsotaan viimeksi vahvistetun valtionverotuksen ansiotulonmäärä jaettuna luvulla 1620. Yrittäjien
osalta ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut ansiotulot sekä sellaiset osinkotulot, jotka on nostettu
yhtiöstä, joista ansionmenetyskorvauksen hakija omistaa yli 50 prosenttia. Edellä mainittuja todistuksia tai
selvityksiä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrästä.

204 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset korvataan hyvinvointialueen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai omaa autoa, korvataan toimielimen kokouksiin tai muihin edellä mainittuihin tehtäviin osallistumisesta aiheutuneet todelliset taksi- tai invataksikulut.

205 § Viranhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot
Mikä toimielimen kokous pidetään virka-ajan ulkopuolella klo 16 jälkeen, maksetaan kokoukseen osallistuvalle viranhaltijalle kokouspalkkion po. toimielimen jäsenen kokouspalkkion mukaan.
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206 § Tarkemmat ohjeet
Aluehallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.

207 § Erimielisyyden ratkaiseminen
Aluehallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvausten määrän, mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä.
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Hallintosääntö
Käsittelyt
•
•
•
•
•

11.2.2022

Johtoryhmä 3.2.2022
Poliittinen seurantaryhmä 14.2.2022
Yhteistoimintaelin
VATE
Aluevaltuusto 2.3.2022

1

Hallintosäännön keskeinen sisältö
Hallinnon ja toiminnan
järjestäminen
•
•
•
•
•
•

toimielimet ja johtaminen
aluehallituksen puheenjohtajan tehtävät
henkilöstöorganisaatio
taloudenhoito
hallinnon ja talouden tarkastus
sisäisestä valvonta, riskienhallinta ja
sopimusten hallinta

Taloutta koskevat säännökset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimintaperiaatteet
Talousarvio ja taloussuunnitelma
Talousarvion täytäntöönpano
Toiminnan ja talouden seuranta sekä
tilivelvolliset viranhaltijat
Talousarvion sitovuus
Talousarvion muuttaminen
Poistosuunnitelman hyväksymin
Rahatoimen hoitaminen
Maksuista päättäminen
Asiakirjojen ja tietojen antamisesta
perittävät maksut
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Aluevaltuuston toiminta
•
•
•
•
•
•

aluevaltuuston kokousmenettely
varavaltuutetun kutsuminen valtuutetun
tilalle
valtuutetun aloitteen käsittely
valtuutettujen valtuustotyöskentelyä
varten muodostettavat valtuustoryhmät
kokouksiin osallistuminen ja
kokouskutsun lähettäminen sähköisesti
valtuutettujen puheenvuorojen pituus
yksittäisissä asioissa, jos ne ovat
tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi

Päätöksenteko ja hallintomenettely
•
•
•
•
•
•
•
•

Luottamushenkilöiden taloudelliset
etuudet
•
•
•
•
•
•

toimivallan siirtäminen
toimielinten kokoontuminen
varajäsenten kutsuminen
toimielimen puheenjohtajan tehtävät
kokouksen tilapäinen puheenjohtaja
aluehallituksen edustajan ja
hyvinvointialuejohtajan läsnäolo ja puheoikeus
muiden toimielinten kokouksissa
muiden kuin jäsenten läsnäolo ja puheoikeus
toimielinten kokouksissa
toimielinten päätöksentekotavat sekä, miten
hyvinvointialue huolehtii, että sähköiseen
kokoukseen ja sähköiseen
päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä
esittely
pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja tiedoksi
antaminen
asiakirjojen allekirjoittaminen
tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
viestinnän periaatteista
menettely otettaessa asia ylemmän toimielimen
käsiteltäväksi

2

Hyvinvointialue
• Hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan perustuslain 121 § 4 momentissa tarkoitettu
itsehallinto
• Tehtävät on määritelty laeissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja pelastustoimen järjestämisestä.
• Tavoitteena hallinnon ja palvelujen integraatio
▪
▪
▪
▪

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittaminen
eri ammattiryhmien välinen yhteistyö saumattomien palveluketjujen saavuttamiseksi
yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden turvaaminen

• Hyvinvointialuestrategia on aluevaltuuston ohjausväline hyvinvointialueen toiminnan pitkäaikaisessa
johtamisessa ja ohjaamisessa.
▪ hyvinvointialuestrategian velvoittavuus on poliittista.
▪ ohjaa päätösvalmistelua ja päätöksentekoa
▪ strategia sisältää palvelustrategian sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen, jotka on lakisääteisesti laadittava

• Johtaminen jakaantuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen
▪ Ylimmän johdon muodostaa valtuusto, hallitus ja hyvinvointialueen johtaja
▪ Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation
johtamista.
▪ Johtamisvastuussa olevien roolien tulee olla selkeät, johtamisen rakenteiden ja toiminta-tapojen määriteltyjä ja edellä
mainittuihin on sitouduttava.
11.2.2022
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Valtuusto, hallitus, lautakunnat ja
viranhaltijat
• Valtuusto on ylin päättävä elin ja antaa hallintosäännöllä päätösvaltaa hallitukselle, lautakunnille ja
viranhaltijoille
• Aluehallitus johtaa aluevaltuuston päätösten valmistelua ja toteuttamista sekä hyvinvointialueen
toimintaa, hallintoa ja taloutta.
• Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja
muuta toimintaa.
• Poliittinen johtaminen
▪ Voi olla päätoimisia ja osa-aikaisia luottamushenkilöitä
▪ Lautakuntien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä ja valtuutettuja
▪ Pormestarimalli ei ole mahdollinen
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Hyvinvointialueen toiminta ja

tehtävät
• Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti sille määrätyt tehtävät.
• Hyvinvointialue voi lisäksi ottaa hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä.
• Hyvinvointialueen rekisterinpitäjän velvollisuuksista huolehtii aluehallitus
Erityislainsäädännön mukaiset viranomaistehtävät
• Terveydenhuoltolain 57 §:n mukaisena lääketieteellisenä johtajana ja terveydenhuollon
toimintayksikön vastaavana lääkärinä toimii vastaava lääkäri
• Sosiaalihuollon vastaavana viranomaisena toimii sosiaalijohtaja
• Pelastustoimesta vastaavana viranhaltijana toimii pelastusjohtaja

11.2.2022
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1. luku Hyvinvointialueen johtaminen

Hyvinvointialueen
johtaminen

11.2.2022

1.1 Hyvinvointialueen toiminta
1.2 Poliittinen ja ammatillinen johtaminen
1.3 Omistaja-, konserni- ja sopimusohjaus
1.4. Hyvinvointialueiden yhteistoiminta
1.5. Yhteistoiminta kuntien kanssa
1.6. Sisäinen valvonta
1.7. Kokonaisturvallisuus ja varautuminen
1.8 Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen
1.9 Hyvinvointialueen suhde valtioon ja kuntiin
1.10 Hyvinvointialueiden ja yhteistyöalueiden yhteistyö

6

Hyvinvointialueen johtaminen
Johtaminen perustuu
▪
▪
▪
▪
▪

selkeisiin tavoitteisiin ja niiden säännölliseen seurantaan
tiedolla johtamiseen
avoimeen vuorovaikutukseen ja hyvään tiedonkulkuun organisaation kaikilla tasoilla
selkeästi määriteltyyn toimivaltaan ja vastuuseen
avoimuuteen ja osaamiseen, jota tuetaan koulutuksella ja valmennuksella

▪ tehokkaaseen johtoryhmätyöskentelyyn

Menestyksellinen toiminta edellyttää myös
▪ hyvää yhteistyötä alueen kuntien, yhteistyöalueen sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja muiden
sidosryhmien kanssa
▪ selvityksiä terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen, kehitysvammahuollon palvelujen ja pelastustoimen
palvelujen tarpeista sekä käytettävissä olevista voimavaroista
▪ yhteisiä hyvinvointialueen ja alueen kuntien sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita sekä toimenpiteitä
työnjaon optimoimiseksi
▪ tehokasta verkostoitumista

11.2.2022
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Organisaatiomalli
Edistää integraatiotavoitteita
▪ Hallinnollinen integraatio
o sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut yhdessä hallintorakenteessa

▪ Toiminnallinen integraatio
o Tavoitteena parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon saumatonta toimivuutta asiakkaan näkökulmasta

Palveluiden yhdenvertaisuus
Saatavuus
Kustannustehokkuus
Järjestäminen ja tuotanto ovat kokonaisuus, mutta
▪ järjestäjän tehtävät on eriytetty selkeästi ohjaustehtäväksi suhteessa tuotantoon

11.2.2022
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Omistaja-, konserni- ja sopimusohjaus
§ 11; Luku 5 § 31; 32; 37; 110; 176
• Aluehallitus vastaa konsernin omistajaohjauksesta
• Aluevaltuusto hyväksyy konserniohjeen, jota sovelletaan tytäryhteisöihin ja soveltuvin osin
osakkuusyhteisöihin
• Tytäryhteisöjen toiminnassa on huomioitava hyvinvointialueen kokonaisetu

• Sopimusohjaus on myös omistajaohjausta
▪ Sopimusehtojen tulee varmistaa hyvinvointialueen tavoitteiden mukainen toiminta
▪ Viimesijainen järjestämisvastuu on aina hyvinvointialueella
▪ Huomioitava palvelujen laatu, voimavarat, saatavuus, saavutettavuus, palveluketjut, palvelujen
yhteensovittaminen sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen sekä niitä
koskevat ehdot palveluiden hankintasopimuksissa

11.2.2022
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Yhteistoiminta, hyvinvointialueet ja kunnat
Luku ; 1.4 – 1.7; 15 luku sekä § 2(HVA tehtävät), §38(tulevaisuus- ja strategiajaosto)
• Yhteistoiminta-alue (YTA-alue)
▪ Pohjois-Karja, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo

• Hyvinvointialuelain 8 luvussa säädetään yhteistoiminnan muodoista. Sotejärjestämislain
5 luvussa säädetään yhteistyöalueista ja yhteistyösopimuksen sisällöstä.

• Yhteistyövelvoite koskee myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
• Yhteistoimintaa on myös pelastustoimen järjestämislain mukainen tehtävien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin
yhden tai useamman hyvinvointialueen järjestettäväksi.
• Useat hyvinvointialueen tehtävät muodostavat kuntien tehtävien kanssa kokonaisuuden.
▪ Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain
tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.

• Yhteistyöhön kuuluvat myös valmiussuunnittelun ja varautumisen tehtävät.

11.2.2022

10

Ministeriöiden ohjaus
Luku 1.6
Valtioneuvosto asettaa kolme
neuvottelukuntaa nelivuotiskaudeksi.
Jäseninä ovat hyvinvointialueet ja ohjaavat
ministeriöt.

• Sisäministeriön (SM yhteyteen perustetaan
pelastustoimen neuvottelukunta, tehtävänä
pelastustoimen toteutumisen seuranta ja arviointi sekä
pelastustoimen kansallinen ohjauksen tukeminen.
• Sosiaali- ja terveysministeriön (STM yhteyteen
perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
neuvottelukunta, tarkoituksena sosiaali- ja terveydenhuollon toteutumisen seuranta ja arviointi sekä sosiaalija terveydenhuollon kansallisen ohjauksen tukeminen.
• Ministeriöiden ja yhteistyöalueiden (YTA-alue
välisissä neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan
vuosittain myös hyvinvointialueiden
yhteistyösopimuksen toteutumista

11.2.2022
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Yhteistyöverkostossa kunnat,
yritykset ja järjestöt
Luku 1.6
Hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä yhteistyötä alueensa
▪ kuntien
▪ hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten
toimijoiden
▪ yksityisten yritysten
▪ yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

Hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä.
Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran
vuodessa edellä mainittujen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä
ja seurannasta.
Hyvinvointialueen tulee siis turvata asukkaiden, palvelujen
käyttäjien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen osallistumis- ja
vaikuttamis-mahdollisuudet.

11.2.2022
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Kokonaisturvallisuus ja
varautuminen
§17; § 44; Luku 1.9; Luku 15; § 115; §116; § 176
• Aluehallitus huolehtii hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden hallinnasta, johon kuuluvat uhkiin
varautuminen, normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen.
• Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa varautumistoimenpiteistä.
▪ Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja
mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa

• Hyvinvointialueen tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan
etukäteisvalmisteluin sekä eri toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen
myös poikkeusoloissa
▪ Valmiussuunnitelma
▪ Toimenpiteillä varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteistyössä alueensa
kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueensa hyvinvointialueiden kanssa
▪ Varautumisvelvollisuus koskee myös hyvinvointialuelain 4 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialuekonserniin ja
hyvinvointialueen toimintaan kuuluvia organisaatioita.
▪ Varautuminen tulee huomioida myös hankintasopimuksissa.
11.2.2022
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Osallisuus ja alueen asukkaiden
vaikuttamismahdollisuudet
Luku 1; 1.10, Luku 3, § 24, § 46 – 48;
• Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa
hyvinvointialueen toimintaan.
• Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja
vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä, jotta yhdenvertainen osallistuminen toteutuu

• Hyvinvointialueella tulee olla erillinen osallisuusohjelma, johon on kirjattu osallistumisen tavat,
niiden vaikuttavuus ja miten ne on kytketty päätöksentekoon.

11.2.2022
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LAKISÄÄTEISET VAIKUTTAMISTOIMIELIMET TOIMINTASÄÄNNÖTLUONNOS 3.2.2022
ALUEHALLITUS
Vaihe 1
Pyytää nimettäväksi
toimielimet
Resursoi
sihteerit/ohjaajan,
tilat, kokouspalkkiot,
matkat, avustajat ja
toimintamäärärahan

1.

Esitykset tulevat
Vaihe 2
Kunnalliset vammaisneuvostot ja
yhteiskokous
Kunnalliset
vanhusneuvostot ja
eläkeläisten piirijärjestöt
- yhteiskokous
Kunnalliset nuorisovaltuustot ohjaajan
avustuksella yhteiskokous +
avoinhaku

2.

ALUEHALLITUS
Vaihe 3
Nimeää esityksen
pohjalta
neuvostot/valtuuston
ja
Asiantuntijajäseniksi
oman edustajan sekä
pyytää nimeämään
palvelualueen
edustajan

3.

Maakunnalliset
vaikuttamistoimielimet
VAMMAISNEUVOSTO
19 jäsentä sis. pj ja vpj

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO
19 jäsentä sis. pj ja vpj
NUORISOVALTUUSTO
25 jäsentä sis. pj ja vpj

Vammaisasiahenkilö
Vanhusasiahenkilö

Ohjaaja

Sekä jokaisessa 2
asiantuntijajäsentä

4.
4. Vaikuttaminen vaikuttamistoimielimelle kiinnostuksen kohteisiin
- Osallistuminen jo asioiden suunnittelu ja valmisteluvaiheessa oman ryhmänsä palveluihin – palvelutuotanto
- Osallistuminen päätösten valmisteluun ja tekemiseen: lautakunnat, aluehallitus, aluevaltuusto
- Vaikuttaminen toimintaympäristössä: muut maakunnalliset organisaatiot, kunnat
11.2.2022
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Valintaprosessi
aluehallitus antaa
toimeksiannon
vammais- tai
vanhusasiahenkilölle

• Tarvitaanko tätä
kohtaa pidemmän
päälle.

Vammais- tai
vanhusasiahenkilö
lähettää pyynnön
kunnallisille
vaikuttamistoimielimil
le (19 kpl)
• pyynnön nimetä kaksi
vaihtoehtoista jäsentä
(nainen ja mies), jotka
eivät ole
luottamushenkilöitä
tai viranhaltijoita.
Jäsen edustaa omaa
ryhmäänsä.

Vammais- tai vanhusasiamies kutsuu
yhteiskokoukseen
puheenjohtajat ja
tekevät esityksen
aluehallitukselle sis. pj
ja vpj
• Eläkeläisjärjestöjen
edustus monipuolinen
ikäihmisten
neuvostossa
• Vammais, pitkäaikaisja läheisten edustus
monipuolinen
• Sukupuolijakauma

Aluehallitus käsittelee
esityksen ja hyväksyy
valmistellun
esityksen.

• Nimeää oman
edustajansa
neuvostoihin ja
nimeää palvelualueen
edustajan neuvostoon.

Nuorisovaltuuston prosessi muuten sama, mutta 19 kunnallisten
nuorisovaltuustojen jäsentä ohjaajan tuella järjestävät avoimen haun
kuuteen paikkaan: kunnat, joista ei edustajaa jostain syystä, puuttuva
ikäryhmä tai opiskelijajoukko jne. Anonyymi rekrytointi., kuvattu
toimintasäännön versiossa 0.2.
11.2.2022
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Yliopistosairaala
Luku 1.7; § 29;
Pohjois-Savon hyvinvointialueen on ylläpidettävä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

34 § perusteella yliopistollista sairaalaa.
Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Itä-Suomen yliopisto tekevät sopimuksen osapuolten välisen
yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista. Sopimuksessa sovitaan ainakin seuraavista asioista
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

yhteistyötä varten muodostettavista viranhaltijaryhmistä ja niiden kokouskäytännöistä
osapuolten vastavuoroisesta edustuksesta johtoryhmissä ja vastaavissa hallinnollisissa kokouksissa
menettelystä yhteisten palvelusuhteiden määrittelyssä ja yhteisten palvelussuhteiden täyttämisessä
hyvinvointialueen viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumisesta opetuksen järjestelyihin
osapuolten vastavuoroisesta osallistumisesta organisaatioiden strategioiden valmisteluun
yhteisistä yksiköistä ja resursseista
opetuksen ja tutkimukseen liittyvien resurssien järjestämisestä sekä
muusta yhteistoiminnasta yliopiston ja hyvinvointialueen välillä

Pohjois-Savon hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa
myös muiden alueen koulutusta ja tutkimusta tuottavien toimijoiden kanssa. Yhteistyön muodoista
voidaan laatia mm. kumppanuussopimuksia
11.2.2022
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Hyvinvointialueen viestintä
§ 7; § 49;

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen viestintää ja tiedottamista hyvinvointialueen toiminnasta.
• Aluehallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä
vastaavat viranhaltijat.
• Viestinnän ensisijainen kanava on yleinen tietoverkko.
• Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa.
• Aluehallitus, muut toimielimet ja hyvinvointialuejohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat,
että hyvinvointialueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät, järjestöt ja muut yhteisöt saavat riittävästi tietoja
valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.
• Viestinnässä käytetään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon alueen eri
asukasryhmien tarpeet sekä saavutettavuuteen liittyvä lainsäädäntö ja suositukset.

Julkiset kannanotot merkittävistä kysymyksistä kuuluvat ylimmälle johdolle hyvinvointialuejohtajalle ja
toimialakohtaisesti toimialajohtajille.

11.2.2022

18

2. luku Toimielinorganisaatio
3. luku Vaikuttamistoimielimet
4. luku Henkilöstöorganisaatio

Toimielinorganisaatio
ja
toimivalta

5. luku Omistaja- ja sopimusohjaus
6. luku Sopimusohjaus
7. luku Toimielinten tehtävät ja toimivallanjako
9. luku Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

10. luku Toimivalta henkilöstöasioissa
11. luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

11.2.2022
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Aluehallitus
§ 9; Luku 12; Luku 14, valvonta; Luku 15; § 169;
• Aluehallituksessa on 13 jäsentä
• Aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen
kokouksessa
• Aluehallituksen esittelijänä toimii hyvinvointialuejohtaja

Aluehallituksen puheenjohtaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.2.2022

johtaa hyvinvointialuestrategian edellyttämää poliittista yhteistyötä
johtaa aluehallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä
keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitää sopivin tavoin yhteyttä hyvinvointialueen asukkaisiin ja muihin
sidosryhmiin
vastaa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii aluehallituksen ja aluevaltuuston
kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla
vastaa siitä, että hyvinvointialuejohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut
myöntää hyvinvointialuejohtajalle vuosiloman sekä muut lakiin, määräyksiin tai sopimukseen perustuvat virkavapaudet
ja etuudet
myöntää hyvinvointialuejohtajalle enintään kahden (2 kuukauden mittaisen palkattoman virkavapaan
hyväksyy hyvinvointialuejohtajan virkamatkamääräykset sekä matka- ja kululaskut
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Aluehallituksen jaostot
§ 10 - § 12; 5 Luku; § 37; § 38; § 39; § 108; § 175
Aluehallituksella on kolme jaostoa
• Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
• Tulevaisuus- ja strategiajaosto

• Asiakaskokemusjaosto
▪ Jaostoissa on 7 jäsentä
▪ Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
▪ Puheenjohtajiston tulee olla aluehallituksen varsinaisia jäseniä.

11.2.2022
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Tarkastuslautakunta
§ 13; 13 Luku ulkoinen valvonta; § 100; § 101;
Tarkastuslautakunta
• Tarkastuslautakunnassa on 8 jäsentä, jotka valitsee aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden kummankin tulee olla valtuutettuja.
• Tarkastuslautakunta määrää alaisensa viranhaltijan esittelijäksi
• Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan
Tehtävät
1)
hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman;
2)
seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suoritta-mista sekä tekee tarpeen
mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi;
3)
huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkas-tuksen suorittamisen
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa;
4)
tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen, sekä Valtiontalouden
tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla;
5)
valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoituk-set tiedoksi
aluevaltuustolle x kertaa vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tieto-jen julkaisemisesta hyvinvointialueen
verkkosivuilla;
6)
on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä sekä
7)
vastaa tiedottamisesta.

11.2.2022
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Aluevaalilautakunta
§ 45

• Aluevaalilautakunnassa on 5 jäsentä, jotka valitsee aluevaltuusto.
• Aluevaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluevaalilautakunnassa on
vähintään 5 varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
• Aluevaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa.

• Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen edustajan ja
hyvinvointialuejohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.
• Hallintosäännön toimielimiä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin ja vaalilakia
täydentäen aluevaalilautakuntaan.

11.2.2022
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Toimielinten tehtävät ja
toimivallanjako
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa.
• Hyvinvointialuelain 96 §:n mukaan aluevaltuuston päätösvallan eli toimivallan siirtoa koskevat ratkaisut on
määriteltävä hallintosäännössä.
• Toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, luottamushenkilölle ja viranhaltijalle.
• Toimivaltaa viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä hallinnollisen pakon käyttämisessä voidaan siirtää
vain toimielimelle.
• Jos laissa määrätään, että toimivalta on aluevaltuustolla tai muulla nimetyllä hyvinvointialueen viranomaisella,
aluevaltuusto ei voi siirtää toimivaltaa.

• Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä, ne syrjäyttävät hyvinvointialuelain 96 §:n.

11.2.2022
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Päätösvalta ja delegointi
Valtuusto
Siirtää päätösvaltaa

•

Siirtää päätösvaltaa
Siirtää
päätösvaltaa

Hallintosääntö
Valtuusto
vahvistaa

Viranhaltijat

Hallitus

Siirtää päätösvaltaa

Lautakunta

Siirtää päätösvaltaa

Hankintaohje

•

Siirtää päätösvaltaa
Siirtää
päätösvaltaa

•

Siirtää päätösvaltaa

Hallitus
vahvistaa

Konserniohje
Valtuusto
vahvistaa

11.2.2022

Viranomainen voi siirtää
sille hallintosäännössä
määrättyä toimivaltaa
edelleen alaiselleen
viranomaiselle.
Se, jolle toimivaltaa on
edelleen siirretty, ei voi
enää siirtää toimivaltaa
edelleen.
Toimivallan siirtämistä
koskevista päätöksistä
tulee pitää ajantasaista
luetteloa

Konsernijohto
Menettelytapaohje, jolla varmistetaan konsernin kokonaisedun kannalta perustellut päätökset.
Johtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja + erikseen määritellyt viranhaltijat
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Toimielinten tehtävät ja toimivalta
Huom! Pykälänumerot saattaneet muuttua
37 § Aluevaltuuston tehtävät ja toimivalta

47 § Aluevaalilautakunta

38 § Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta

48 § Nuorisovaltuusto

39 § Omistaja- ja valvontajaoston tehtävät

49 § Ikäihmisten neuvosto

40 § Tulevaisuus- ja strategiajaosto

50 § Vammaisneuvosto

41 § Asiakaskokemusjaoston tehtävät ja
toimivalta

51 § Toimivallan siirtäminen aluehallitukselle

42 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja
toimivalta
44 § Yleisten palveluiden lautakunnan
tehtävät ja toimivalta
45 § Ikäihmisten ja hoivapalveluiden

ja toimivallan edelleen siirtäminen
52 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta
53 § Asian ottaminen aluehallituksen ja

lautakunnan käsiteltäväksi
54 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
55 § Toimielinten valmistelu ja esittely

lautakunnan tehtävät ja toimivalta
11.2.2022
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Aluevaltuusto päättää § 35
1.

hyvinvointialuestrategiasta

14.

luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

2.

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta

15.

hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta

3.

pelastustoimen palvelutasosta

16.

tilivelvollisten nimeämisestä

4.

hyvinvointialueen hallintosäännöstä

17.

5.

hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä

6.

omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta

18.

7.

osakeyhtiön perustamisesta ja muiden yhteisöjen ja
säätiöiden perustamisesta

hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta, viran kelpoisuusehdosta ja
hyvinvointialuejohtajan valitsemisesta määräaikaiseen tai
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

8.

liikelaitokselle asettavista toiminnan ja talouden tavoitteista

19.

varautumien ja valmiussuunnittelun perusteista

9.

varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan
perusteista

20.

10.

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

11.

palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen
yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen
järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä
asiakasmaksuista;

talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai
hankekokonaisuudesta (ml. vuokrasopimukset ja
leasingrahoitukset, jotka rinnastetaan
investointihankkeiksi), jonka kustannusarvio on yli 20
miljoonan euroa;

21.

päättää hyvinvointialueelle siirrettävän toiminnan
vastaanottamisesta;

22.

muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja
määrätyistä asioista

12.

takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen
velasta

13.

jäsenten valitsemisesta hyvinvointialueen toimielimiin, jollei
jäljempänä toisin säädetä

11.2.2022
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Aluehallituksen tehtävät
ja toimivalta
Aluehallituksen lakisääteiset tehtävät § 36

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.2.2022

vastaa hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta
vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
valvoo hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa
hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa
edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastaa hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta
vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta
vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle
kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta
huolehtii hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä
huolehtii hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
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Aluehallituksen muut
tehtävät
1.vastaa järjestämisvastuun toteutumisesta;
2.vastaa henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän
yleisperiaatteista sekä kokonais-henkilöstöresurssien ohjauksesta
hyvinvointialuetasolla;
3.päättää hyvinvointialueen johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat
viranhaltijat;
4.päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta pl. hyvinvointialueen
johtajan virka;
5.päättää kelpoisuusehdoista pl. hyvinvointialueen johtajan virka;

6.päättää hyvinvointialuejohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollista asioista,
ellei tehtävää kuulu hallintosäännön mukaan hallituksen puheenjohtajalle;
7.antaa lausunnon aluevaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos
aluehallitus katso, ettei aluevaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä
perusteilla kumottava;
8.päättää hankkeista, joiden kokonaisrahoitus on yli 5 miljoonaa euroa tai
omarahoitusosuus yli 500.000 euroa

9.päättää kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostosta ja myynnistä

10.vastaa hyvinvointialuekonsernin kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta
yhteistyössä alueen kuntien, alueen viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen
kanssa;

11.hyväksyy turvallisuutta ja varautumista koskevat periaatteet, ottaen huomioon
sopimuksellisen varautumisen;
12.valvoo, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan ohjeistuksen
mukaisesti
13.antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot
turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös
selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä;
14.päättää korvausten ja vahingonkorvauksen maksamisesta yli 10.000 euron
olevien vahinkojen osalta
15.päättää hyvinvointialueelle tulevan lahjoituksen ja testamentin
vastaanottamisesta ja hakemises-ta, käyttökohteesta ellei sitä ole saantokirjassa
määrätty ja realisoinnista;
16.antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot
turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös
selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä
17.toimii sosiaalihuoltolain yksityisen sosiaalihuollon valvonnasta vastaavana
toimielimenä

11.2.2022
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Omistajaohjaus- ja valvontajaosto § 37
1.vastaa konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen
periaatteiden ja konserniohjeen kehittä-misestä ja
valmistelusta;
2.määrää hyvinvointialueen edustajat yhteisöjen, laitosten ja
säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosiko-kouksiin;
3.päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueen
organisaation ulkopuoliseen hallintoon;
4.päättää hyvinvointialueen kannanotoista yhtiökokouksissa ja
muissa vastaavissa kokouksissa käsi-teltäviin merkittäviin
asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä
ja säätiöissä edustaville henkilöille;
5.vastaa esitysten tekemisestä aluehallitukselle ylimääräisen
yhtiökokouksen tai vastaavan kokouk-sen koolle kutsumiseksi;
6.vastaa omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen
liittyvästä edunvalvonnasta;

7.seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja
taloudellisen aseman kehitystä ja tekee nii-den perusteella
tarvittaessa esityksiä aluehallitukselle;
8.päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen
edellyttämissä asioissa;
11.2.2022

9.vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
10.päättää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin;
11.päättää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen
edellyttämät toimintaohjeet;
12.päättää in-house yhtiöiden toiminnalle tavoitteet; hinta ja laatu
sekä mittarit tavoitteiden seuran-taa varten ja seurata näiden
toteutumista
Sopimusohjaukseen, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan
liittyvät tehtävät
1.vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan
neuvotteluissa sopimuskumppa-neiden kanssa, sopimusten
valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa;
2.vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen
sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja
tuloksellisuus varmistetaan;
3.vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että
hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja
kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen
todennäköisyys ja mah-dollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
4.vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevan toimintakertomuksen osion valmistelusta
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Tulevaisuus- ja strategiajaosto
Erityistehtävät 38 §; 175 §
1.

Strategiasta johdettujen ohjelmien toimeenpanon seuranta ja arviointi

2.

Muut lainsäädännöstä tulevat kehittämisen erityistehtävät (potilas- ja asiakasturvallisuus, laatutyö

3.

YTA-alueyhteistyön kehittäminen, ohjaus ja valvonta sekä edunvalvonta

4.

TKKI-toiminnan sekä kehittäminen, ohjaus ja valvonta sekä edunvalvonta

5.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

11.2.2022

32

Asiakaskokemusjaoston
tehtävät ja toimivalta § 39
1.

vastaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien
valvonnasta ja raportoinnista aluehallitukselle

8.

vastaa järjestäjätehtävän tuesta lausuntojen antaminen
tarvittaessa merkittävistä palvelutuotannon uudistuksista ja
muutoksista aluehallitukselle

2.

vastaa hyvinvointialueen omien sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuotantoyksiköiden valvonnasta ja
raportoinnista kaikkien asiakasryhmien koontina

9.

vastaa jaostolle erikseen määrätyistä tehtävistä

10.

vastaa kehitysvammalain mukaiselle erityishuollon johtoryhmälle
määrätyistä yleisen toimivallan ja suunnittelun tehtävistä

11.

vastaa itsemääräämisoikeuden rajoittamisen seurannasta ja
raportoinnista

12.

vastaa sosiaalihuollon vaativista epäkohtailmoitusmenettelyistä

13.

vastaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämisestä,
seurannasta ja linjaamisesta

14.

vastaa rakenteellisen sosiaalityön raporteista

15.

vastaa kuntayhdyspintojen raportoinnista

16.

vastaa järjestäjän tuesta: esimerkiksi päätöksentekofraasien ja
virka-apumallien vahvistaminen

17.

vastaa omais- ja perhehoidon työhyvinvointi raporteista

18.

Päättää myönnettävistä järjestöavustuksista

3.

vastaa potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelun järjestämiseen
liittyvistä linjauksista ja kehittämisen suunnista sekä em.
raporttien käsittelystä ja esityksistä aluehallitukselle

4.

vastaa palvelujen tasapuolisen saatavuuden ja laadun
seurannasta sekä raportoinnista yhtymähallitukselle
kaikkien asiakasryhmien koontina (mm. valtakunnalliset
THL raportit palveluiden saatavuudesta

5.
6.
7.
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vastaa asiakaspalautejärjestelmän järjestämisvastuun
linjauksista ja kehittämisestä
vastaa asukkaiden aloitteiden käsittelystä sekä
esityksistä aluehallitukselle
vastaa palvelupalautteiden käsittelystä (yleinen koonti
sekä esityksistä aluehallitukselle
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Tarkastuslautakunnan
tehtävät ja toimivalta § 40
Tarkastuslautakunnan tehtävistä on määräykset hyvinvointialuelain 125 §:ssä.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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valmistelee aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
arvioi, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja
hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla
arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen
tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta
huolehtii hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
valvoo, että 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa
ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi
valmistelee aluehallitukselle esitykset tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä
arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
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Palvelutoimialojen lautakuntien
yleiset tehtävät
Yleiset tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.2.2022

johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa
vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta
vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien
yhteen sovittamisesta
vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa
seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta
varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden
vahvistaminen
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Perhe- ja vammaispalvelulautakunnan tehtävät ja toimivalta § 41
Erityistehtävät
1.
2.
3.

vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta
vastaa viranomaistoiminnasta
vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista
asioista
4. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta
5. päättää sopimusten vastuuhenkilöt
6. vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta
7. vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määräämien
periaatteiden mukaisesti
8. hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet
9. viranomaisen päätösvallan käyttämisestä
10. vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

11.2.2022
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Yleisten palveluiden
lautakunnan tehtävät ja toimivalta § 42
Erityistehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta
vastaa toiminnan tuloksellisuudesta
vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti
vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta
vastaa viranomaistoiminnasta
vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista
asioista
vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta
päättää sopimusten vastuuhenkilöt
vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta
vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määräämien
periaatteiden mukaisesti
hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet
vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä
vastaa otto-oikeuden käyttämisestä
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Ikäihmisten ja hoivapalveluiden
lautakunnan tehtävät ja toimivalta § 43
Erityistehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11.2.2022

vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta
vastaa toiminnan tuloksellisuudesta
vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti
vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta
vastaa viranomaistoiminnasta
vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista
asioista
vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta
päättää sopimusten vastuuhenkilöt
vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta
vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määräämien
periaatteiden mukaisesti
hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet
vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä
vastaa otto-oikeuden käyttämisestä
38

Kokonaisturvallisuuslautakunnan tehtävät ja toimivalta § 44
Erityistehtävät

11.

vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä

12.

vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

13.

vastaa hyvinvointialueen varautumisen ja
valmiussuunnittelun ohjeistamisesta sekä valmius- ja
varautumissuunnitelmien hyväksymisestä

14.

vastaa esityksen tekemisestä kokonaisturvallisuuden
käytännön toteutuksesta

15.

vastaa esityksen tekemisestä turvallisuus- ja
varautumisjärjestelystä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä
selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja
varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
osana sisäisen valvonnan raportointia ja toimintakertomusta

1.

vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon
ohjaamisesta

2.

vastaa toiminnan tuloksellisuudesta

3.

vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen
linjausten mukaisesti

4.

vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten
toteutumisesta

5.

vastaa viranomaistoiminnasta

6.

vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista
valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista asioista

16.

vastaa esityksen tekemisestä pelastustoimen
palvelutasopäätökseksi

7.

vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta

17.

8.

päättää sopimusten vastuuhenkilöt

vastaa vuosittain hyvinvointialueen investointisuunnitelman
osana laadittavasta pelastustoimen osasuunnitelmasta
(pela järjestämislaki 11 §

9.

vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja
vuosisuunnitelmasta

18.

hyväksyy valmiussuunnitelmat

19.

10.

vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen
määräämien periaatteiden mukaisesti

toimii monijäsenisenä toimielimenä alueen
pelastusviranomaisena

20.

vastaa omavalvontaohjelman laadinnasta
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Vaikuttamistoimielimet
ja vapaaehtoiset osallisuusrakenteet
Vaikuttamistoimielimet edustavat väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia.
•
•
•
•
•
•

Vaikuttamistoimielimet eivät ole Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimielimiä, eivätkä viranomaisia.
Vaikuttamistoimielimet eivät tee hallintopäätöksiä.
Vaikuttamistoimielimistä säädetään tarkemmin hyvinvointialuelain 32 §:ssä
Aluehallitus asettaa lakisääteiset vaikuttamistoimielimet valtuustokausittain ja nimeää edustajansa sekä ko. toimialueen edustajan
neuvostoon
Neuvostot ja nuorisovaltuusto nimeävät edustajansa valtuustoon sekä ko. neuvoston toimialan lautakuntaan puhe- ja läsnäolooikeudella.
Aluehallitus voi valita vaikuttamistoimielimeen hyvinvointialuelain 32 §:n tarkoittamien kuntien vaikuttamistoimielimien jäsenten
lisäksi myös muita henkilöitä ja edustajansa.

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet

Vapaaehtoiset osallisuusrakenteet

§ 46 Nuorisovaltuusto

• Kuntafoorumi

§ 47 ikäihmisten neuvosto

• Yrittäjäfoorumi

§ 48 Vammaisneuvosto

• Kansalaispaneeli
• Asiakaspaneeli
• HYTE-neuvottelukunta
• Järjestöneuvosto

11.2.2022
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Neuvostot ja nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto
• Nuorisovaltuustoon kuuluu 25 jäsentä.
• Nuorisovaltuuston 19 jäsentä nimetään Pohjois-Savon kuntien vastaavista toimielimistä, lisäksi
nuorisovaltuustoon haetaan jäseniä avoimella haulla 6 jäsentä.

Vanhusneuvosto
• Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä.

Vammaisneuvosto
• Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä.
• Vammaisneuvoston tehtävänä on lisätä ja parantaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä heidän
läheistensä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia jo asioiden valmisteluvaiheessa.
• Vammaisneuvosto voi järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia sekä antaa lausuntoja vammaisia
koskevissa asioissa. Vammaisneuvoston nimeää tarvittaessa edustajansa työryhmiin.

11.2.2022
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Neuvostojen ja nuorisovaltuuston toiminta
Aluehallitus hyväksyy neuvostoille ja nuorisovaltuustolle toimintasäännön, jossa todetaan muun
muassa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.2.2022

toiminta-ajatus ja periaatteet
neuvoston kokoonpano ja nimeäminen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen
sihteerin tehtävien hoitaminen
Toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
kokouspalkkiot ja matkakulut
neuvoston lakisääteiset ja muut mahdolliset tehtävät
yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielinten kanssa
hyvinvointialueen tehtävät ja velvoitteet
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Muut vaikuttamistoimielimet
(ei lakisääteisiä)
Kansalaispaneeli
• Aluehallitus asettaa kansalaispaneelin valtuustokausittain.
• Aluehallitus hyväksyy kansalaispaneelille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kansalaispaneelin tehtävät
jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

• Kansalaispaneelin tehtävänä on käydä vuosittain keskustelua enintään kolmesta aiheesta, joihin se
pääsee myös itse vaikuttamaan.
▪
▪
▪
▪
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Kansalaispaneelin työ voi käynnistyä joko valtuutettujen tai kansalaisten aloitteesta.
Kansalaispaneelin lopputuloksena syntyy aloitteita, julkilausumia ja politiikkasuosituksia.
Aluevaltuuston on käsiteltävä kansalaispaneelin suositukset sekä vastattava niihin.
Kansalaispaneelin osallistujat voidaan valita satunnaisotannalla joko koko valtuuston toimikaudeksi tai
lyhyemmäksi aikaa.
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Asiakaspaneeli
(vapaaehtoinen)
• Aluehallitus asettaa asiakaspaneelin valtuustokausittain.
• Aluehallitus hyväksyy asiakaspaneelille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
▪
▪
▪
▪
▪
▪

asiakaspaneelin tehtävät
jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

• Asiakaspaneelin tehtävänä on seurata hyvinvointialueen palvelujen laatua, saatavuutta ja
saavutettavuutta ja antaa ehdotuksia ja palautetta hyvinvointialueen palveluista ja niiden
yhteensovittamisesta.
▪ Asiakaspaneeli voi käsitellä vuosittain myös hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman.
▪ Asiakaspaneelin osallistujat voidaan valita satunnaisotannalla joko koko valtuuston toimikaudeksi tai
lyhyemmäksi aikaa.
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Kuntafoorumi
Aluehallitus asettaa kuntafoorumin valtuustokausittain.
• Aluehallitus hyväksyy kuntafoorumille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
▪ kuntafoorumin tehtävät
▪ jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
▪ toimikausi
▪ kokous- ja toimintakäytännöt
▪ puheenjohtajan valinta
▪ sihteerin tehtävien hoitaminen
• Kuntafoorumi on kuntien ja aluehallituksen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin.
• Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa foorumiin valtuustokausittain.
▪ Aluehallitus nimeää edustajansa foorumiin ja vastaa foorumin kokoontumisesta ja toteuttamisesta.
▪ Kuntafoorumin tehtävänä on koota kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla toteutettava asiat, sopia
niiden tarpeenmukaisesta etenemisestä sekä seurata yhteistyön toteutumista.
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Yrittäjäfoorumi
Aluehallitus asettaa yrittäjäfoorumin valtuustokausittain.
• Aluehallitus hyväksyy yrittäjäfoorumille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
▪
▪
▪
▪
▪
▪

yrittäjäfoorumin tehtävät
jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

• Yrittäjäfoorumi on yrittäjäjärjestöjen ja aluehallituksen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin.
▪ Yrittäjä- ja kehittämisyhdistyksiä pyydetään nimeämään edustajansa foorumiin valtuustokausittain.
Aluehallitus nimeää edustajansa foorumiin ja vastaa foorumin kokoontumisesta ja toteuttamisesta.
▪ Yrittäjäfoorumin tehtävänä on koota yrittäjien ja hyvinvointialueen yhteiset asiat, sopia niiden
tarpeenmukaisesta etenemisestä sekä seurata yhteistyön toteutumista.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
(Hyte) neuvottelukunta
• Aluehallitus asettaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan valtuustokausittain.

• Aluehallitus hyväksyy Hyte-neuvottelukunnalle toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa
•
•
•
•
•
•

Hyte-neuvottelukunnan tehtävät
jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
toimikausi
kokous- ja toimintakäytännöt
puheenjohtajan valinta
sihteerin tehtävien hoitaminen

• Hyte-neuvottelukunnan tehtävänä on johtaa Pohjois-Savon alueellista HYTE-työtä.
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Järjestöneuvosto
Aluehallitus asettaa järjestöneuvoston valtuustokausittain.
• Järjestöneuvosto on aluehallituksen ja järjestöjen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin.
• Järjestöneuvoston tehtävänä on tehdä mm. kannanottoja, lausuntoja järjestöjä koskevissa asioissa sekä
osallistua omien kohderyhmiensä palvelujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon.

• Hyvinvointialueen vaikuttamisfoorumina järjestöneuvostolla on toimintasääntö, jossa se määrittää
•
•
•
•
•

tehtävänsä
kokoonpanonsa ja nimeämisprosessinsa
kokouskäytäntönsä
puheenjohtajan, ja varapuheenjohtajat
sihteerin tehtävien hoitamisen

• Aluehallitus ja järjestöneuvosto sopii yhteistyöstä ja sen painopisteistä vuosittain yhteisessä
keskustelussa.
• Aluehallitus nimeää edustajansa järjestöneuvostoon valtuustokaudeksi
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Tehtäviensä suorittamiseksi henkilöstöorganisaatio on jaettu

Henkilöstöorganisaatio

• Hyvinvointialueen johtoon
▪ Johdolla tarkoitetaan hyvinvointialuejohtajaa sekä hänen
määräämiänsä hyvinvointialueen johtoryhmän jäseniä.

• Toimialoihin, joita johtavat toimialajohtajat (järjestämistehtävät
• Palvelualueisiin, joita johtavat palvelualuejohtajat (strategia- ja
konsernipalveluissa osin palvelualuepäälliköt
• Palveluyksiköihin, joita johtavat palveluyksikköjohtajat ja osin
palveluyksikköpäälliköt

• Toimintayksiköihin, joita johtavat toimintayksiköiden esihenkilöt
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Pohjois-Savon yliopistollinen hyvinvointialue
08.02.2022

Hyvinvointialuejohtaja
Johtava
lääkäri

Viestintä ja
markkinointi

Sisäinen
valvonta

Omistajaohjaus

Järjestäjä / Strategia- ja konsernipalvelut
Hallintopalvelut
Hallintojohtaja

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöjohtaja

Yleishallinto

Palvelussuhdeasiat

Oikeudelliset
palvelut

Työhyvinvointi

Kiinteistöhallinto

Tukipalvelut

Työsuojelu

Rekrytointi

Järjestäjä / palvelutoimialat

Talouspalvelut
Talousjohtaja

Strategia- ja
kehittäminen

Perhe- ja
vammaispalvelut

Strategiajohtaja

Toimialajohtaja

Kp ja
tilinpäätös,
Monetraohjaus

Kehittämistoiminta TKIO

Talousarvio

Contoroller

YTAaluetoiminta

Laskutus

Opetus

Sosiaali- ja muu
rahoitus

Asiantuntijayksikkö

Henkilöstön
kehittäminen

Tietohallinto

Keskitetyt
palvelut

HYTE ja
osallisuus

Perhe-palvelut

Yleiset palvelut
Toimialajohtaja
Perus
palvelut

Peruspalvelut

Perheiden
sosiaali-palvelut

Sote-keskukset

Neuvola,opiskeluhuolto
lasten ja
nuorten mtt

Työikäisten
sosiaalipalvelut

Lastensuojelupalvelut

Osastot

Vammais-palvelut

Vammaispalvelukeskukset
Asumispalvelut
Avopalvelut

Erityispalvelut

Yliopistosairaala KYS

Ikääntyvien
palvelut

Pelastusjohtaja
Toimialajohtaja
Ikäkeskuspalvelut

Palveluyksikkö 1
Palvelukeskukset

Asumispalvelut

Palveluyksikkö 2

Kotiin
annettavat
palvelut

Operatiivinen
Palveluyksikkö 3
Lääkin. palvelut
Palveluyksikkö 4
Mielenterveys

Pelastustoimi ja
turvallisuuspalvelu

Palveluohjaus
yms.

Pelastustoimi
Onnettomuuksien ehkäisy
Pelastusasemat
Pelastustoiminta
Toimialan
varautuminen
Tilanne- ja
johto-keskus

Palveluyksikkö 5

Ensihoito-

Akuutti

palvelut

Päivystys
Ensihoito

Turvallisuus
palvelut
Varautuminen
ja valmius
Organisaatioturvallisuus
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Hyvinvointialuejohtaja 49 §
Hyvinvointialuejohtaja vastaa aluehallituksen toimialojen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen alaisuudessa.
Aluehallitus määrää hyvinvointialuejohtajan sijaisen, joka hoitaa tehtäviä, kun hyvinvointialuejohtaja on poissa tai esteellinen.
Hyvinvointialuejohtajan tehtävät

7.

vastaa yhteistyöalueen neuvotteluista

1.

8.

vastaa aluehallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta
ja toimii esittelijänä:

9.

käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta

10.

vastaa hyvinvointialueen alueellisesta, kansallisesta ja
kansainvälisestä edunvalvonnasta

11.

vastaa yhteistyöstä alueen kuntien kanssa, kansallisesta ja
kansainvälisestä sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta valtion
viranomaisiin

2.

johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen
hallintoa, viestintää, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä
vastaa osaltaan aluevaltuuston ja aluehallituksen
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisesta
vastaa siitä, että hyvinvointialueen sisäinen valvonta ja
riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty

3.

vastaa hyvinvointialueen kehittämisestä ja
hyvinvointialueen eri operatiivisen toiminnan vaatimien
yhdyspintojen toimivuudesta

4.

vastaa siitä, että henkilöstön toimivalta ja vastuut ovat
asianmukaisesti järjestetyt

12.

päättää toimialojen tehtävien järjestämisestä ja tehtäväjaosta
siltä osin kuin siitä ei ole määrätty hallintosäännössä

5.

toimii aluehallituksen valitsemien viranhaltijoiden
henkilöstöhallinnollisena esihenkilönä

13.

päättää hyvinvointialueen johtoryhmän ja sen tehtävät

14.

päättää hyvinvointialueen järjestämien edustustilaisuuksien
pitämisestä aluehallituksen linjausten mukaisesti

15.

päättää palvelualueiden jakaantumisesta palveluyksiköihin

6.
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vastaa hyvinvointialueen kansallisista
hyvinvointialueneuvotteluista
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Hyvinvointialueen johtajan toimivalta
16. hyväksyy omaan toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole
toisin määrätty

17. päättää hyvinvointialueen hankkeista, joiden omarahoitusosuus on yli 200.000 euroa ja enintään
1.000.000 euroa;
18. päättää hyvinvointialueen hankkeista, joiden kokonaisrahoitus on enintään 5 miljoonaa euroa tai
omarahoitusosuus enintään 500.000 euroa strategia- ja kehitysjohtajan esityksestä
19. päättää pitkäaikaisen lainan ottamiseen valtuuston päättämän talousarvion puitteissa

20. päättää johdannaisten tekemisestä
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Strategia- ja konsernipalvelut
Toimialat ja tehtävät (Järjestäjä)
Strategia- ja konsernipalvelujen toimialaan kuuluvat
• Hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä strategia- ja kehittämispalvelut
• Strategia- ja konsernipalvelut tuottavat tukipalveluja koko organisaatiolle.

• Strategia- ja konsernipalveluiden toimialoilla tuotettavat palvelut:
▪ Hallintopalvelut: yleishallinnon, oikeudellisten, kiinteistöhallinnon ja tukipalveluiden palvelut
▪ Henkilöstöpalvelut: palvelussuhde-, työhyvinvointi-, työsuojelu-, rekrytointi-, henkilöstön kehittämis- ja keskitetyt palvelut
▪ Talouspalvelut: kirjanpito- ja tilinpäätös-, talousarvio- ja controller-, laskutus- sekä sosiaali- ja muiden rahoituspalveluiden
palvelut.
▪ Strategia- ja kehittämispalvelut: tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan palvelut (TKKI), yhteistoiminta-alueeseen (YTA)
liittyvät palvelut, opetus-, tietohallinnon ja laitehallinnan-, hyvinvoinniin ja terveydenedistämisen (Hyte) sekä
osallisuuspalvelu ja asiantuntijapalvelut

Strategia- ja konsernipalvelujen toimialan tehtävänä on tuottaa tukipalveluja hyvinvointialueelle ja
avustaa hyvinvointialuejohtajaa tehtävässään sekä luoda edellytykset järjestämisen, professioohjauksen ja palvelutuotannon toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa.

11.2.2022

53

Strategia- ja konsernipalvelut
Johtavien viranhaltijoiden tehtävät § 50
Toimialajohtajan yleiset tehtävät
1.
2.
3.

johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta
yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan
vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä määrätyn
sitovuustason mukaisesti
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimialan sisällä
5. esittää hyvinvointialueen johtajalle palvelualueen jakamista tarkoituksenmukaisiin palveluyksiköihin
6. päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin palvelualuejohtajan esityksestä
7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset
8. asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa
toimialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa
9. nimittää toimialansa työryhmät
10. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty
11. päättää toimialan tavara- ja palveluhankinnoista enintään 1 miljoonaan euroon saakka
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Strategia- ja konsernipalvelut
Toimialajohtajien erityiset tehtävät
Hallintojohtaja

Henkilöstöjohtaja

1.

johtaa hallintopalveluita

2.

vastaa hyvinvointialueen yleishallinnollisten
asioiden valmistelusta

1.
2.

3.

vastaa toimielinpalvelujen järjestämisestä

4.

vastaa tiedonhallinta-, kirjaamo-,
tietosuojapalveluista

5.

vastaa oikeudellisista- ja riskienhallintapalveluista

6.

vastaa kiinteistöhallinnosta

7.

vastaa hallintopalveluiden vastuulla olevista
tukipalveluista

8.

vastaa hyvinvointialuevaalien järjestämiseen
liittyvistä palveluista

9.

vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista
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johtaa henkilöstöpalveluita
vastaa palvelusuhde- ja työehtosopimusasioiden
asiantuntijapalveluista
3. vastaa työhyvinvointi-, työsuojelu-, työturvallisuus-, rekrytointi-,
henkilöstön kehittämispalveluiden sekä keskitettyjen
henkilöstöpalveluiden järjestämisestä
4. toimii hyvinvointialueen palkka-asiamiehenä / KT-yhteyshenkilönä ja
vastaa työmarkkinaosapuolten välisestä neuvottelutoiminnasta ja
hyväksyy paikallisneuvotteluiden lopputuloksen
5. päättää uusien palkkausjärjestelmien käyttöön ottamisesta
6. päättää paikallisista virka- ja työehtosopimuksista
7. päättää hyvinvointialueella käytettävistä nimikkeistä
8. päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta siltä
osin kuin ne sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty työnantajan
harkintaan
9. vastaa henkilöstöpalveluiden vastuulla olevista tukipalveluista
10. päättää aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta
johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä
11. vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista
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Strategia- ja konsernipalvelut
Toimialajohtajien erityiset tehtävät
Talousjohtaja
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
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johtaa talouspalveluita
vastaa raha- ja laskentatoimesta
vastaa hyvinvointialueen rahoituksesta ja
vakuuttamisesta
vastaa hyvinvointialueen
asiakasmaksulaskutuksesta, maksujärjestelyistä ja
perinnästä
vastaa hyvinvointialueen toiminta- ja
taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksenlaadinnasta
vastaa talouspalveluiden vastuulla olevista
tukipalveluista
päättää irtaimen omaisuuden myynnistä pl.
osakkeet
päättää saamisten poistamisesta
päättää asiakasmaksujen lykkäyksistä ja
vapautuksista
päättää luottokorttien ja maksuaikakorttien
hankinnasta yksiköiden käyttöön ja käytöstä
poistamisesta
päättää palvelujen tuotteistamisesta pl. kliiniset
palvelut ja tutkimukseen liittyvät palvelut sekä
palvelujen hinnoittelusta
vastaa varainhoidosta
päättää johdannaisten tekemisestä

Strategia- ja kehittämisjohtaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

johtaa strategia- kehittämispalveluita
vastaa jatkuvan strategiaprosessien toteutumisesta hyvinvointialueella
vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja
järjestämissuunnitelman toimeenpanosta ja seurannasta ja
vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tiedolla johtamisesta ja
strategisesta resurssiohjauksesta
vastaa laatu- ja asiakaspalautejärjestelmien käyttöönotosta, kehittämisestä
sekä optimaalisesta hyödyntämisestä.
vastaa hyvinvointialueen innovaatio-, testaus- ja kehittämistoiminnasta ja
sen rahoitusprosesseista
vastaa innovaatio- ja kehittämistoiminnan alueellisesta, kansallisesta ja
kansainvälisestä yhteistyöstä ja
vastaa sähköisten palveluiden ja teknologian käyttöönoton ja optimaalisen
hyödyntämisen edistämisestä hyvinvointialueella
Vastaa ict-palvelutuotannon järjestämisestä ja tietoturvasta kokonaisuutena
sekä tietohallinto ja laitehallinta
potilas- ja asiakasturvallisuus?
hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei
hallintosäännössä ole toisin määrätty
vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista
digitalisaation edistämisestä ja optimaalisen hyödyntämisen edistämisestä
hyvinvointialueella
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Palvelutoimialat ja johtavien
viranhaltijoiden tehtävät (Järjestäjä § 51)
• Järjestämistoiminnoilla tarkoitetaan muun muassa seuraavia kokonaisuuksia palvelujen suunnitteluja seuranta, strateginen talous ja resurssiohjaus, palvelujen hankinta ja hallinta (strateginen
hankinta, palvelujen ohjaus ja valvonta ja tiedolla johtaminen.
• Järjestämistoiminnot toimialojen tehtävänä on vastata hyvinvointialueen järjestämisvastuulle liittyvien
tehtävien hoitamisesta säädösten mukaisesti
• Ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelut palvelualueita palvelujen
tuottamisessa
• Vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen alueellisesta
yhteensovittamisesta sekä tukea hyvinvointialuejohtajaa hyvinvointialueen johtamisessa.

• Järjestämistoimintojen toimialoja johtavat toimialajohtajat
• Palvelutoiminnan toimialoihin kuuluvat:
•
•
•
•
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Perhe- ja vammaispalvelut
Yleiset palvelut
Ikääntyvien palvelut
Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut.
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Sote-palvelutoimialan
toimialajohtajien yleiset tehtävät
1.johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja
taloudesta;
2.yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen
toimintaan;
3.vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja
asetet¬tujen voimavarojen käytöstä määrätyn sitovuustason mu¬kaisesti;
4.päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien
talousarviomäärärahojen siirroista toimialan si-sällä;
5.esittää hyvinvointialueen johtajalle toimialansa jakamisesta
tarkoituksenmukaisiin palvelualueisiin
6.päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin
palvelualuejohtajan esityksestä
7.päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8.asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä joh¬taa,
kehittää ja yhteen sovittaa toimi¬alansa toimintaa yhteistyössä
johtoryhmän kanssa;

12.vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidun
palvelukokonaisuuden toteutumisesta;
13.vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja
järjestämissuunnitelman valmistelusta osana hyvinvointialuestrategiaa;
14.vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon ohjauksen ja
valvonnan periaatteiden määrittelystä;
15.vastaa järjestäjälle kuuluvasta asukkaiden yhdenvertaisuuden
toteutumisesta ja resurssien vaikut-tavan kohdentamisen valmistelusta;
16.tukee hyvinvointialuejohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa
asioissa, kansallisissa hy-vinvointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa;
17.tukee hyvinvointialuejohtajaa yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen
valmistelussa, toimeenpanon seurannassa sekä yhteistyösopimuksen
yhteensovittamisessa; hyvinvointialueen oman palvelu-strategian kanssa; ja
18.toimii sotejärjestämislain 7.2 §:n mukaisena hyvinvointialueen
hyvinvoinnin ja terveyden edistä-misen vastuutahona
19.huolehtii aluehallituksen ja aluehallituksen jaoston käsittelemien asioiden
valmistelusta ja päätös-ten toimeenpanosta omalla toimialallaan;
20.toimii lautakunnan esittelijänä

9.nimittää toimialansa työryhmät;
10.hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei
hallintosäännössä ole toisin määrätty;
11.vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistoiminnan
kokonaisjohtamisesta ja yhteensovit-tamisesta;
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Toimialajohtajien erityiset
tehtävät § 51
Perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

Ikäihmisten toimialajohtaja

1.

toimii palvelualuejohtajien esihenkilönä;

2.

nimittää palvelualuejohtajien sijaiset;

1.

toimii palvelualuejohtajien esihenkilönä;

3.

määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden
hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;

2.

nimittää palvelualuejohtajien sijaiset;

3.

4.

antaa toimialaansa koskevat lausunnot

määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden
hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;

5.

toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa
asioissa

4.

antaa toimialaansa koskevat lausunnot

5.

toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa
asioissa

Yleisten palveluiden toimialajohtaja
1.

toimii toimilinjajohtajien esihenkilönä;

2.

nimittää toimilinjajohtajien sijaiset;

3.

määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden
hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;

4.

antaa toimialaansa koskevat lausunnot

5.

toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa
asioissa
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Pelastustoimen palvelutoimialan
toimialajohtajien yleiset tehtävät
1. johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja
taloudesta

10. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei
hallintosäännössä ole toisin määrätty

2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen
toimintaan

11. vastaa pelastustoimen järjestämistoiminnan kokonaisjohtamisesta ja
yhteensovittamisesta

3. vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen
voimavarojen käytöstä määrätyn sitovuustason mukaisesti
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen
siirroista toimialan sisällä
5. esittää hyvinvointialueen johtajalle toimialansa jakamisesta
tarkoituksenmukaisiin palvelualueisiin
6. päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin
palvelualuejohtajan esityksestä

12. vastaa pelastustoimen integroidun palvelukokonaisuuden
toteutumisesta
13. vastaa pelastustoimen palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman
valmistelusta osana hyvinvointialuestrategiaa

14. vastaa pelastustoimen palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan
periaatteiden määrittelystä

7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset

15. vastaa järjestäjälle kuuluvasta asukkaiden yhdenvertaisuuden
toteutumisesta ja resurssien vaikuttavan kohdentamisen valmistelusta

8. asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa,
kehittää ja yhteen sovittaa toimialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän
kanssa

16. tukee hyvinvointialuejohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä
strategissa asioissa, kansallisissa hyvinvointialueneuvotteluissa ja
edunvalvonnassa

9. nimittää toimialansa työryhmät

17. päättää toimialan tavara- ja palveluhankinnoista 1.000.000 euroon
saakka
18. toimii lautakunnan esittelijänä.
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Toimialajohtajien erityiset
tehtävät
Pelastustoimen toimialajohtaja (pelastusjohtaja erityiset tehtävät ja toimivalta
1.
2.
3.
4.
5.
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toimii alueen ylimpänä pelastusviranomaisena (pelastuslain 26.2 §
määrää viranhaltijat, jotka toimivat alueen pelastusviranomaisina (pelastuslain 26.2 §
antaa pelastustoimialaan ja toimintaan liittyvät lausunnot
toimii hyvinvointialueen edustajana sisäministeriön yhteydessä toimivassa pelastustoimen
neuvottelukunnassa ja sen jaostoissa (pelastustoimen järjestämislaki 9 §
toimii hyvinvointialueen pelastustoimen edustajana sisäministeriön kanssa käytävissä vuosittain
pidettävissä neuvotteluissa hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoimen tehtävien
toteuttamisesta
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Yleisten palveluiden järjestäjän
toimialan palvelujohtajien tehtävät § 51
Yleiset palvelut jakaantuvat kahteen linjaan peruspalvelut ja erityispalvelut. Yleisten palvelujen
toimialan lisäksi järjestäjän tehtävistä vastaavat kaksi järjestäjän palvelualuejohtajaa
Peruspalveluiden toimilinjajohtaja

1.

toimii palvelualuejohtajan esihenkilönä;

2.

nimittää palvelualuejohtajan sijaiset;

3.

valmistelee toimialaansa koskevat lausunnot

4.

toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

Erityistason toimilinjanjohtaja, yo-sairaala
1.

toimii sairaalanjohtajan esihenkilönä

2.

nimittää sairaalanjohtajan sijaisen

3.

valmistelee toimialaansa koskevat lausunnot

4.

toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa
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Palvelutuotanto
Palvelutuotanto jakaantuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja
turvallisuuspalvelujen
1.
2.
3.

Palvelualueisiin, jotka
jakaantuvat palveluyksiköihin, jotka
jakaantuvat toimintayksiköihin

Kaikki palvelutuotannon tasot vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
ja turvallisuuspalvelujen palvelutuotannosta.
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Palvelutuotannon palvelualueilla ja
palveluyksiköissä tuotettavat palvelut
1.

Perhe- ja vammaispalveluiden palvelualueella tuotetaan perhepalveluiden ja vammaispalveluiden
palveluja.
• Perhepalveluissa tuotetaan perheiden sosiaalipalveluita, neuvola/opiskeluhuolto/lasten ja nuorten
mielenterveys sekä lastensuojelun palveluita. Vammaispalveluissa tuotetaan vammaispalvelukeskusten,
asumispalveluiden ja avopalveluiden palveluita.

2.

Yleisten palveluiden palvelualueella tuotetaan peruspalveluita ja yliopistosairaala Kysin palveluita.
• Peruspalveluissa tuotetaan sotekeskusten, työikäisten sosiaalipalveluiden ja osastojen palveluita.
• Yliopistosairaala Kysissä tuotetaan erityisen vaativat ja muut erikoissairaanhoidon palvelut.

3.

Ikääntyvien palveluiden palvelualueella tuotetaan ikäkeskuksen palveluita.
• Ikäkeskuksessa tuotetaan asumispalveluiden, kotiin annettavien palveluiden ja asiakas- ja
palveluohjauksen palveluita.

4.

Pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden palvelualueella tuotetaan pelastustoimen ja
turvallisuuspalveluiden palveluita.
• Pelastustoimessa tuotetaan onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan, toimialan varautumisen,
tilanne- ja johtokeskuksen ja ensihoitopalveluiden palveluita.
• Turvallisuuspalveluissa tuotetaan varautumisen ja valmiuden sekä organisaatioturvallisuuden palveluita.
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Palvelutuotannon organisaatio
Palvelualuejohtajat ja tehtävät
• Hyvinvointialueen palvelutuotannosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
ja turvallisuuspalvelujen toimialat.
• Toimialojen tehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen
palvelut hyvinvointialueelle toimialajaon mukaisesti.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palvelualueita johtavat
palvelualuejohtajat.
• Aluehallitus päättää palvelualueista ja palvelualuejohtajista.

• Hyvinvointialuejohtaja päättää palvelualueiden välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin
hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palvelualueet voivat
jakautua edelleen palveluyksiköihin ja palveluyksiköt edelleen toimintayksiköihin.
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Palvelualuejohtajan yleiset
tehtävät / tuotanto
1. johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta
2.

yhteen sovittaa ja sopeuttaa palvelualueen toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan

3.

vastaa palvelualueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen
käytöstä määrätyn sitovuustason mukaisesti

4.

päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista palvelualueen
sisällä

5.

esittää toimialajohtajalle ja tämä edelleen hyvinvointialuejohtajalle palvelualueen jakamisesta
tarkoituksenmukaisiin palveluyksiköihin

6.

päättää palveluyksiköiden johtajien sijaiset

7.

asettaa palvelualueensa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen
sovittaa palvelualueensa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa

8.

nimittää palvelualueensa työryhmät

9.

hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin
määrätty

10. päättää palvelualueen tavara- ja palveluhankinnoista 500.000 euroon saakka
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Sosiaali- ja terveystoimialan
palvelualuejohtajien erityiset tehtävät
Sosiaali- ja terveystoimialan palvelualuejohtajien erityiset tehtävät

Tehtävät kirjataan hallintosäännön uudelleen käsittelyn yhteydessä syksyllä 2022.
1.

Perhepalvelujohtaja

2.

Vammaispalvelujohtaja

3.

Peruspalvelujohtaja

4.

Yliopistosairaalajohtaja

5.

Ikääntyneiden ja hoivapalvelujen johtaja
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53 § Asiantuntijatoiminto
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa monialaisesta asiantuntemuksesta vastaavat mm. vastaava lääkäri ja sosiaalihuollon johtava viranhaltija (asiantuntijat).
Asiantunti-joiden tehtävänä on tukea laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri
ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja asiakastyön toimintakäytäntöjen kehittämistä. Lakisääteiset
tehtävät on kuvattu alla.
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Vastaavan lääkärin tehtävät
1.
toimii terveydenhuoltolain 57 § edellyttämänä terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lää-kärinä; johtaa ja valvoo
toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa
2.

voi antaa laissa määriteltyjä tehtäviä ja muuta johto ja valvontavastuuta organisaatiossa alemmal-le viranhaltijalle

3.

osallistuu palvelustrategian valmisteluun ja toteuttamiseen

4.

vastaa osaltaan toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta

5.

vastaa terveydenhuollon kehittämisestä ja moniammatillisen osaamisen varmistamisesta

6.

vastaa lääketieteellisen päätösvallan ja tehtävien järjestämisestä

7.

vastaa ja valvoo toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta

8.

Vastaa terveydenhuollon toiminnan koordinoinnista ja yhteensovittamisesta sekä hyvinvointi - et-tä yhteistyöalueella

9.

vastaa tietoturvasuunnitelman laadinnasta ja sen noudattamisesta ja antaa kirjalliset ohjeet asia-kastietojen käsittelystä
ja noudatettavista menettelytavoista

10.

vastaa valmius- ja varautumissuunnittelusta ja sen yhteensovittamisesta yhteistyöalueella ja ter-veydenhuollon
tilannekuvan ylläpitämisestä ja ohjaa valmiuskeskuksen toimintaa

11.

vastaa yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta, terveydenhuollon menetelmien arvioinnista sekä lääkäreiden ja
hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksesta

12.

antaa terveydenhuollon tehtäväkokonaisuuteen sisältyviä asiantuntijalausuntoja tehtäväalansa osalta

13.

vastaa yliopistosairaaloiden oikeuslaitoksille antamien asiantuntijalausuntojen valtakunnallisesta koordinoimisesta

14.

on läsnäolo-oikeutettuna ja puheoikeutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnissa ja aluehallituksessa
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Sosiaalihuollon johtavan
viranhaltijan tehtävät
1.

toimii sosiaalihuollon hallinnollisena johtavana viranhaltijana;

2.

voi antaa laissa määriteltyjä tehtäviä ja valvontavastuuta organisaatiossa viranhaltijalle

3.

osallistuu palvelustrategian valmisteluun ja toteuttamiseen

4.

vastaa sosiaalihuollon toimialan kehittämisestä, moniammatillisen osaamisen varmistamisesta ja koordinoi yhteistyötä
hyvinvointi – ja yhteistyöalueella sosiaalihuollon osalta;

5.

toimii lastensuojelulain 13§ mukaisena hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtavana viranhaltija-na

6.

toimii sosiaalihuoltolain 48§ mukaisena hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtavana viranhalti-jana epäkohtailmoitusten
käsittelyn osalta

7.

vastaa sosiaalihuoltolain 7§ mukaisen rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen koordinoinnista

8.

vastaa hyvinvointialueen sosiaalihuollon valmius- ja varautumissuunnittelusta ja sen yhteenso-vittamisesta
yhteistyöalueella sekä sosiaalihuollon tilannekuvan ylläpitämisestä ja ohjaa val-miuskeskuksen alaisen
sosiaalipäivystyksen toimintaa

9.

vastaa sosiaalihuollon ammatillisten ohjeiden antamisesta ja niiden valvonnasta

10.

vastaa sosiaalihuollon viranomaisen velvollisuudesta huolehtia asiakirjojen tallentamisesta asia-kasrekisteriin

11.

antaa sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuuteen sisältyviä asiantuntijalausuntoja tehtäväalansa osalta

12.

valvoo osaltaan sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta ja vastaa sosiaalihuollon asiakastyön tulok-sellisuuden ja näyttöön
perustuvien ammattikäytäntöjen vahvistamisesta ja kehittämisestä

13.

osallistuu tarvittaessa toimi- ja palvelualueiden johtoryhmien työskentelyyn

14.

on läsnäolo-oikeutettuna ja puheoikeutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnissa ja hallituksessa
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Omistaja- ja
sopimusohjaus
• Konsernijohto
• Konsernijohdon
tehtävät
• Sopimusohjauksen
tehtävät, vastuunjako ja
sopimusmääräykset

Hyvinvointialuekonsernin muodostavat hyvinvointialue ja sen
tytäryhteisöt.

Aluevaltuusto päättää osana hyvinvointialuestrategiaa
omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja
konserniohjeesta. Tytäryhteisöt luokitellaan strategisen ja
taloudellisen merkityksen sekä riskien perusteella.
• Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa hyvinvointialueella on kirjanpitolain
(1336/1997 mukaisesti määräysvalta.
• Myös hyvinvointialueen määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat
hyvinvointialuekonserniin.
• Hyvinvointialuekonsernia tulee johtaa kokonaisuutena
hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten
tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvio laaditaan ottaen huomioon hyvinvointialuekonsernin
vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa asetetaan toiminnan ja talouden
vuosittaiset tavoitteet.
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31 § Konsernijohto
32 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako
Hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, omistajaohjaus- ja valvontajaosto sekä hyvinvointialuejohtaja.
32 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako

Aluehallituksen tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja
valmistelusta aluevaltuustolle
vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä
vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon
antaa aluevaltuustolle puolivuosittain/neljännesvuosittain raportin tytäryhteisöjen tavoitteiden
toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen,
riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta sekä teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran
valtuustokaudessa sekä
käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset aluevaltuuston puheenjohtajiston kanssa.
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Omistajaohjaus- ja
valvontajaoston tehtävät § 32
Jaoston tehtävänä on huolehtia liikelaitosten, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta,
toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä hyvinvointialue on tai joissa hyvinvointialueella on
määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien
jäseniä.
Jaoston tehtävät:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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vastaa konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta
määrää hyvinvointialueen edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin
päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueen organisaation ulkopuoliseen hallintoon
päättää hyvinvointialueen kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden
antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille
vastaa esityksen valmistelemisesta aluehallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koolle kutsumiseksi
vastaa omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta
seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä
aluehallitukselle
päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
päättää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
päättää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet
asettaa in-house yhtiöiden toiminnalle tavoitteet hinta ja laatu sekä mittarit tavoitteiden seurantaa varteen ja seurata näiden toteutumista
vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppaneiden kanssa, sopimusten valmistelussa,
laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa
vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus
varmistetaan
vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen
vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan
vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion valmistelemisesta
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Omistajaohjaus ja valvontajaosto,
tehtävät jatkuu
Sopimusohjaus, riskienhallinta ja sisäinen valvonta
Sopimusohjauksen, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät tehtävät
1.
2.

3.

4.
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vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppaneiden
kanssa, sopimusten valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa
vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen
toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan
vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit
tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja
mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan
vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion
valmistelusta
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Sopimusohjaus, Luku 6
Sopimusohjauksella tarkoitetaan hyvinvointialueen toimintaperiaatteita, joilla varmistetaan
hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden ja riskienhallinnan toteutuminen sekä toiminnan
taloudellisuus.
• Sopimusohjauksella luodaan linjaukset sille, millaisia sopimuksia hyvinvointialueella tehdään ja miten
sopimusten elinkaaren aikana toimitaan.
• Sopimusohjauksella ohjataan kaikkea hyvinvointialuekonsernin sopimustoimintaa. Sopimusohjaus
edellyttää toimivaa sopimushallintaa.
• Keskitetty sopimushallinta luo mahdollisuuden laadukkaaseen johtamiseen ja seurannan järjestämiseen.
• Sopimusohjauksen periaatteilla ohjataan kaikkea ulkoista ja sisäistä sopimustoimintaa, ulkoista palvelujen
hankintaa, asiakassetelimarkkinoita sekä hallintopäätöksen että sopimusten perusteella.
• Tavoitteena on hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian tavoitteiden saavuttaminen sekä sujuvat
palvelut. Lisäksi ohjeen soveltamisalaan kuuluvat sisäisten sopimusten ohjaus ja valvonta.
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Sopimusohjauksen
tehtävät ja vastuunjako § 33
Aluehallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä ja antaa
tarkemmat ohjeet sopimushallinnan järjestämisestä ja hankintojen toteuttamisesta.
Perustelut
• Aluehallituksen sopimushallintaa koskevissa ohjeissa olisi hyvä käsitellä ainakin seuraavia asioita:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

sopimusohjauksen määrittäminen ja tavoitteet
sopimusriskien periaatteet
sopimusten, sopimusmallien, asiakirjamallien, lomakkeiden ja tarkastuslistojen tarpeet ja vastuuhenkilöt
toimittajahallinnan periaatteet
sopimusten elinkaari ja
laatuvaatimukset

• Hyvinvointialuelainsäädännön myötä hyvinvointialueiden hallinnollisissa tehtävissä painottuu
hankinta- ja sopimushallinnan osaaminen sekä yleisemmin palvelutuotannon sisältöjen,
tuottajaverkon ja tuotantorakenteen suunnittelun, hallinnan ja kehittämisen asiantuntijuus.
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Otto-oikeus
53 § Asian ottaminen aluehallituksen käsiteltäväksi
• Asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja.
• Aluehallituksella ei ole otto-oikeutta hyvinvointialueiden yhteisen toimielimen tekemiin päätöksiin.
• Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä
on tehtävä.
• Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1.
lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus- tai valvontamenettelyä koskevia asioita
2.
yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
3.
54 §:ssä tarkoitetulle hyvinvointialueiden yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset hyvinvointialueet niin
sopiva
54 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi
• Asia voidaan hyvinvointialuelain 97 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta
aluehallituksen käsiteltäväksi.
• Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä.
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Toimivalta vakavissa
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa
Vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi aluehallituksen päätöksellä
• Hallintosäännön muiden lukujen toimivaltamääräyksistä voidaan poiketa välttämättömän syyn vuoksi vakavassa häiriötilanteessa
ja poikkeusoloissa.
• Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen,
talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun
vakavan toiminnallisen tai taloudellisen riskin.
• Hyvinvointialuejohtaja, kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija, sosiaalihuollosta vastaava viranhaltija ja
terveydenhuollosta vastaava lääkäri voivat käyttää vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätösvaltaa
hyvinvointialueen palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn vuoksi.
• Toimialajohtajat ja palvelualuejohtajat voivat käyttää vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätösvaltaa
hyvinvointialueen palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi omalla palvelualueellaan välttämättömän syyn vuoksi,
ellei hyvinvointialuejohtaja tai vastaava lääkäri päätä asiasta.
Vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi aluehallituksen päätöksellä
• Aluehallitus voi vahvistaa hyvinvointialuejohtajan, kokonaisturvallisuudesta vastaavan viranhaltijan, sosiaalihuollosta vastaavan
viranhaltijan, vastaavan lääkärin, toimialajohtajan ja palvelualuejohtajan normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan
määräajaksi yli yhden kuukauden kestävässä vakavassa häiriötilanteessa sekä poikkeusoloissa edellä mainitun muun
välttämättömän syyn vuoksi.
• Aluehallitus voi vahvistamisen sijaan - sekä ennen määräajan päättymistä - todeta, ettei normaalista toimivallasta poikkeavan
päätösvallan käytölle ole enää perusteita.
Raportointi : Aluehallitukselle tulee raportoida tähän lukuun perustuvalla toimivallalla tehdyistä päätöksistä.
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Toimielinten asioiden
esittely, yhteenveto
Valmistelu kesken
Valmistelusta vastaavat ja esittelijänä toimivat seuraavat viranhaltijat
• aluehallituksessa hyvinvointialuejohtaja
• asiakaskokemusjaostossa, esittelijöinä toimialajohtajat kukin oman toimialan asioissa
• omistajaohjaus- ja valvontajaostossa hyvinvointialuejohtaja (?)
• tulevaisuus- ja strategiajaostossa strategia- ja kehittämisjohtaja
• tarkastuslautakunnassa puheenjohtajan selostuksen pohjalta
• perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa toimialajohtaja
• yleisten palveluiden lautakunnassa toimialajohtaja
• ikäihmisten ja hoivan lautakunnassa toimialajohtaja
• kokonaisturvallisuuslautakunnassa pelastusjohtaja
• aluevaalilautakuntaa koskevat määräykset
• tutkimustoimikuntia koskevat määräykset
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Yleistä

Toimivalta
henkilöstöasioissa

11.2.2022

•

Aluehallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa

•

Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen

•

Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

•

Kelpoisuusvaatimukset

•

Haettavaksi julistaminen

•

Palvelussuhteeseen ottaminen

•

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen

•

Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista

•

Virka ja työvapaa

•

Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen

•

Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

•

Sivutoimet

•

Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

•

Virantoimituksesta pidättäminen

•

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi

•

Lomauttaminen

•

Palvelussuhteen päättyminen

•

Palkan takaisinperiminen
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Yleistä toimivallasta
Aluehallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
• Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
aluehallituksella.

Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
• Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen
muuttamisesta.
• Aluehallitus päättää muiden virkojen perustamisesta sekä lakkauttamisesta.
• Aluehallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

Kelpoisuusvaatimukset
• Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää aluevaltuusto.
• Muiden virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimuksista päättää aluehallitus.
• Jos henkilö otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virka,
kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
• Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.
• 64 § Haettavaksi julistaminen

Haettavaksi julistaminen
• Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
• Silloin, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on aluevaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa
haettavaksi kuitenkin aluehallitus.
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Palvelussuhteeseen
ottaminen § 67
Palvelussuhteeseen ottamisessa noudatetaan yksi yli periaatetta.
• Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta
vastaavat viranhaltijat.
• Aluehallitus ottaa virkaan toimialajohtajat, toimilinjajohtajat, tarkastuspäällikön/arviointipäällikön, vas-taavan
lääkärin ja sosiaalihuollosta vastaavan viranhaltijan.
• Hyvinvointialuejohtaja ottaa virkaan palvelualuejohtajat ja -päälliköt.
• Toimialajohtaja ottaa virkaan palveluyksikköjohtajat.
• Palvelualuealajohtaja ottaa virkaan toimintayksikön esimiehet.
• Toimialajohtaja ottaa palvelussuhteeseen palvelualueen muun henkilöstön.
• Palvelualuejohtaja ja -päällikkö ottaa palvelussuhteeseen palveluyksikön muun henkilöstön.
• Palveluyksikköjohtaja ja -päällikkö ottaa palvelussuhteeseen toimintayksikön muun henkilöstön.
Valittavan henkilön esihenkilö tekee esityksen päättävälle viranomaiselle palvelussuhteen valittavasta henkilöstä.
Palkkauksesta päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen hyvinvointialueen palkkausohjeiden mu-kaisesti.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määräämisestä, ja työsuhteeseen ottava viran-omainen
sopii koeajasta.
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Harkinnanvaraiset virkaja työvapaat ja
muut kuin harkinnanvaraiset vapaat
Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
• Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virkavapaan myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta.
Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan sijaisesta.
• Muun henkilöstön osalta harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista päättää tämän esihenkilö.

Muut kuin harkinnanvaraiset vapaat
• Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virkavapaan myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta.
Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan sijaisesta.
• Muun henkilöstön osalta virka- ja työvapaista päättää tämän esihenkilö.

Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen
• Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten
soveltamisesta.

• Muilta osin virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää
henkilöstöjohtaja
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Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
• Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa
syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen,
niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta
tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista (laki julkisen hallinnon
tiedonhallinnasta 2 §, 906/2019, myöhemmin TihL).
• Hyvinvointialue on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.
• Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti. Aluehallitus
pääsääntöisesti toimii tiedonhallintayksikön johtona ja vastaa siitä, että tiedonhallinnan vastuut,
käytännöt ja valvonta on määritelty viranomaisten tehtävissä.
• Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty (TihL 4 §).

• Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä,
hävittämistä ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla.
• Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta
säädetään lailla. Tietosuojasääntelyn velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja
käsiteltäessä.
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Tiedonhallinnan tehtävät
• Aluehallitus vastaa tiedonhallinnan lainmukaisista tehtävistä ja siitä, että tiedonhallintalain vastuut, käytännöt ja valvonta on
määritelty hyvinvointialueella.
• Aluehallitus vastaa siitä, että arkistotoimen lainmukaisten tehtävien vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty hyvinvointialueen
viranomaisen tehtävissä.
• Tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija johtaa aluehallituksen alaisena tiedonhallinnan valmistelun ja toteuttamisen tehtäviä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vastaa aluehallituksen tiedonhallintamallin valmistelusta ja täytäntöönpanosta

ohjaa ja kehittää hyvinvointialueen tiedonhallintaa
edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta
varmistaa tietoturvallisuuden toteuttamista hyvinvointialueen toiminnassa
vastaa hyvinvointialueen käyttämien tietoaineistojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä ja siitä, että käyttökelpoisuus
käyttötarkoitukseensa on varmistettu
laatii hyvinvointialueen tiedonhallinnan asiantasaiset ohjeet ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
huolehtii tiedonhallintaan liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

• Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa aluehallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa hyvinvointialueen pysyvästi
säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
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1.
2.
3.
4.
5.

vastaa aluehallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta
ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana hyvinvointialueen tiedonhallintaa
hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen
vastaa arkistoista ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista
laatii hyvinvointialueen asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä

6.

huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.
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81 § Toimintaperiaatteet

Talous

82 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
83 § Talousarvion täytäntöönpano
84 § Toiminnan ja talouden seuranta sekä tilivelvolliset viranhaltijat
85 § Talousarvion sitovuus
86 § Talousarvion muuttaminen
87 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
88 § Rahatoimen hoitaminen
89 § Maksuista päättäminen
90 § Asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut
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Taloudenhoito
Toiminnan ja talouden ohjausvälineet
• Talousarvio ja taloussuunnitelma
• Hyvinvointialuestrategia ja hyvinvointialueen kokonaistalouden suunnitelma
• Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja
talouden tavoitteet, joiden tulee toteuttaa hyvinvointialuestrategiaa.
▪ Talousarvio laaditaan siten, että siinä otetaan huomioon hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot (alibudjetointikielto).
▪ Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta
seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden
taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä.
▪ Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

• Hyvinvointialue ottaa talousarvioonsa tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
sekä osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla.
• Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut siihen
valtuuden hyvinvointialuelain 15 §:n mukaisesti. Tämä edellyttää mm. valtion rahoituksen ennakkoarviointia,
tulorahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden kehityksen arviointia.
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Talousarvio ja toimintasuunnitelma
Talousarvio ja taloussuunnitelma , toimintasuunnitelma
• Aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.
• Aluevaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja
talouden tavoitteet sekä hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion täytäntöönpano
• Aluehallitus (lautakunnat ja johtokunnat) hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.
• Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista.
• Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
• Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy aluevaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen
talousarvion.
• Aluevaltuusto voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
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Talouden ja toiminnan
seuranta
Toiminnan ja talouden seuranta
• Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
• Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päätetyllä tavalla.

Talousarvion sitovuus
• Kun aluevaltuusto päättää talousarviosta, se määrittelee, mitkä ovat aluevaltuuston sitovina hyväksymät
toiminnan tavoitteet.
• Aluevaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen
perustelut sitovat hyvinvointialueen viranomaisia.
• Aluehallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on hyvinvointialuetta sitova ja kiireellisesti
maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Aluehallituksen on viipymättä tehtävä
aluevaltuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

Talousarvion muutokset
• Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä
muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
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Talousarvion investointiosa
• Investointiosasta on käytävä ilmi hyvinvointialueen investointien lisäksi hyvinvointialuekonsernin
toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit.
• Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden
jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja
muut tulot.
• Talousarvion ja -suunnitelman investointiosan tulee perustua hyvinvointialuelain 16 §:ssä
tarkoitettuun ministeriöiden hyväksymään investointisuunnitelmaan.
• Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien
neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden
rahoituksesta.

• Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista,
esimerkiksi erilaiset vuokramallit, sekä tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä
muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointisuunnitelma ei saa
olla ristiriidassa hyvinvointialuelain 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden
kanssa.
• Investointisuunnitelmassa tulee lisäksi ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain
36 §:ssä tarkoitetun yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa sovitut investoinnit.
Toimitilainvestointien toteuttamis- ja rahoitusmallit vaikuttavat mm. siihen, käsitelläänkö investointi
käyttötalousosassa vuokramenona vai investointiosan investointina.
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Omaisuus; luovuttaminen,
vuokraaminen, hankinta
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen

Poistosuunnitelman hyväksyminen

• Hyvinvointialueen omaisuuden luovuttamisesta ja
vuokraamisesta päättää aluehallitus aluevaltuuston
hyväksymien perusteiden mukaisesti. Aluehallitus voi siirtää
toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

•

Aluevaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.

•

Aluehallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset
poistosuunnitelmat.

•

Aluehallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Kiinteän omaisuuden, tavaroiden ja palveluiden hankinta –
Tähän koostetusti hankintavaltuudet
• X jaosto/y viranhaltija päättää hankinnoista, joiden
kokonaiskustannusarvio on yli y euroa ja enintään x euroa
jne.
• Kiinteän omaisuuden ostamisesta päättää…
• Osakkeiden ostamisesta päättää…

Rahatoimen hoitaminen
•

Hyvinvointialueen rahavaroja hoidetaan siten, että maksuvalmius on
varmistettu, maksuliikenne on ajan tasalla

•

lyhytaikaiset lainat on suunniteltu ja

•

rahavarat sijoitettu hyvinvointialueen hyväksymien sijoitustoiminnan
periaatteiden mukaisesti.

• Hyvinvointialuejohtaja päättää…
• Toimialajohtaja päättää…
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Maksuista päättäminen
•

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista
suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

•

Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja
euromääristä.

•

Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää
toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
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93 § Tavaroiden ja palveluiden
hankinta sekä vuokraaminen
Yleiset tavara- ja palveluhankinnat
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 3 M€.
Lautakunta päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 3 M€.
Hyvinvointialuejohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 3 M€.
Toimialajohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 1 M€.
Palvelualuejohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 500.000 €.
Palveluyksikköjohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 100.000 €.
Toimintayksikön esimies päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 50.000 €
Tietohallintojohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 1M€.
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Kiinteistötoimen hankinnat
• Valtuusto päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta (ml.
vuokrasopimukset ja leasingrahoitukset, jotka rinnastetaan investointihankkeiksi), jonka kustannusarvio
on yli 10 miljoonan euroa;
• Kiinteistöjen kunnossapito, urakat, suunnittelu, tilojen vuokralle antaminen ja ottaminen (vuokrauksen
osalta toimivaltaraja lasketaan määräaikaisissa vuokrasopimuksissa vuokrakauden mukaan ja
toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasopimuksissa 20 vuoden määräajan mukaan):
• Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 3 M€;
• Hyvinvointialueen johtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on 1M€ - 3M€;
• Kiinteistöjohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on alle 1 M€
Rakennushankkeet
• Valtuusto päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta (ml.
vuokrasopimukset ja leasingrahoitukset, jotka rinnastetaan investointihankkeiksi), jonka kustannusarvio
on yli 20 miljoonan euroa;
• Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 10 M€;
• Hyvinvointialueen johtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on 5M€ - 10M€;
• Kiinteistöjohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on alle 5 M€
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Hankinta- ja päätösvalta
Päätöksentekijä

Aluehallitus

Hankinta-valta
palvelujen ostot ja
tavara-hankinnat

yli 3 milj. €

Hankerahoitus
kokonaissumma

yli X milj. €

Henkilöstövalinnat

Budjetin sitovuus/ määrärahasiirrot

Valitsee toimialajohtajat,
konsernihallinnon asiantuntijat ja
palvelualuejohtajat

Vuosikate sitova valtuustoon nähden, päättää
lautakuntien välisestä määrärahasiirrosta huomioiden
sitovuus suhteessa valtuustoon

Omarahoitusosuus

Yli 0,5 milj. €

Tulot ja menot erikseen sitovat ltk-tasolla
Lautakunta

2 - 3 milj.€
Viranhaltijoiden päätösvalta

Hyvinvointialue-johtaja

1 - 2 milj.€

Strategia- ja
kehittämisjohtaja

Ottaa virkaan palveluyksikköjohtajat
max. 0,5 milj.€ ja -päälliköt.

HUOM! Keskitetty hankerahoituksen hallinnointi ja
hankkeiden päätösvalta

max. 0,2 milj.€

HUOM! Keskistetty ICT-hankintojen hallinnointi ja
hankintojen päätösvalta

Digi- ja
tietohallintojohtaja
Toimialajohtaja
Palvelualuejohtaja
Palvelualuepäällikkö
Toimintayksikön
esihenkilö
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Konsernihallinnon toimialojen välisiä siirtoja

0,5 - 1 milj. €
0,1 - 0,5 milj. €
0,05 - 0,1 milj. €

Ottaa virkaan toiminta-yksikön
esihenkilöt

Päättää toimialansa sisällä palvelualueiden välisistä
määrärahasiirroista

Valitsee muun toimialan henkilöstön

Päättää alaistensa palveluyksiköiden välisistä
määrärahasiirroista
Päättää määrärahasiirroista palveluyksikön sisällä ja
toimintayksiköiden välillä
Päättää määrärahasiirroista toimintayksikön sisällä

max. 0,05 milj. €
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Valvonta
ja
varautuminen
III Luku
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Ulkoinen valvonta
Sisäinen valvonta
Varautuminen, valmiussuunnittelu ja
kokonaisturvallisuus
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Valvonta
• Hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen
valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
• Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi.
• Ulkoisen valvontajärjestelmän muodostavat tarkastuslautakunta, mahdollinen tarkastuslautakunnan
alainen yksikkö sekä tilintarkastus
• Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja

• Sisäinen valvonta on osa johtamista.
• Aluehallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.
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Ulkoinen valvonta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

91 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano

100 § Aluehallituksen sisäisen valvonnan
tehtävät

92 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
93 § Tarkastuslautakunnan tehtävät
94 § Arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan
muu raportointi
95 § Tilintarkastusyhteisön valinta
96 § Tietojensaantioikeus
97 § Tilintarkastajan tehtävät

98 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
99 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
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101 § Omistajaohjaus- ja valvontajaoston
tehtävät

102 § Lautakunnan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tehtävät
103 § Hyvinvointialuejohtajan sisäisen valvonnan
tehtävät
104 § Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen
valvonnan tehtävät
105 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät
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Tarkastuslautakunnan tehtävät,
toimivalta ja raportointi § 100 - 102
• Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta
tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden
noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko
tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.
• Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 125 §:ssä määrätään, tarkastuslautakunta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman
seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekee tarpeen mukaan
esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon
hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa
tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen, sekä Valtiontalouden tarkastusviraston
tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla
valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle x
kertaa vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla
on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä sekä
vastaa tiedottamisesta.

• Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.
• Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus
lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
• Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.
• Tarkastuslautakunta määrää alaisensa viranhaltijan esittelijäksi.
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Ulkoisen tarkastuksen/
valvonnan yksikön tehtävät
Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen valvonnan yksikkö
• valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat,
• avustaa lautakuntaa toiminnan ja talouden arviointitehtävässä
• on oikeutettu tekemään toiminnan ja talouden tarkastuksia tilintarkastajan kanssa sovittavalla tavalla ja
lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.
• ulkoisen valvonnan yksikköä johtaa tarkastusjohtaja/arviointijohtaja.
Tietojensaantioikeus
• Ulkoisen valvonnan/tarkastuksen yksikön arviointi-/tarkastushenkilöstöllä on asioiden salassapitoa
koskevien säännösten estämättä oikeus saada kaikki tehtävän hoitamisessa tarvitsemansa tiedot.
• Konserniohjeessa voidaan antaa tarkempia ohjeita tiedonsaantioikeudesta konserniyhteisöistä.
Tilintarkastajan tehtävät
• Tilintarkastajan tehtävistä säädetään hyvinvointialuelain 127 §:ssä.
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
• Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja käsiteltävien asioiden valmisteluun ja
täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan kanssa.
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Sisäinen tarkastus, valvonta ja
riskienhallinta
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja
riskienhallinnan riittävyyttä.
• Hyvän hallinnon tavoitteena on suojata hyvinvointialueen etua määrittelemällä toimintatapoja ja malleja
hyvinvointialueen päätöksentekoon, toimivaltuuksiin ja vastaaviin.
• Niiden avulla hyvinvointialuetta johdetaan ja hallitaan hyvinvointialueen ja sen asukkaiden eduksi pitkällä ja
lyhyellä aikavälillä.

Sisäinen valvonta
• Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin sisäisiä menettely- ja
toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja
että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riskienhallinta
• Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä ja
varaudutaan muihin ennakoimattomiin riskeihin.
• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
• Riskienhallinnan tasot ovat strategisen johdon riskienhallinta, operatiivisen johdon riskienhallinta ja toimintaalueiden riskienhallinta.
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Sisäinen valvonta
• Aluehallitus huolehtii
•
•
•
•

sisäisen valvonnan järjestämisestä,
riskienhallinnasta,
omavalvonnasta sekä
sisäisestä tarkastuksesta.

• Aluehallitus vastaa, että hyvinvointialueen sisäiset menettely- ja toimintatavat
varmistavat
•
•
•
•

talouden ja toiminnan laillisuuden,
tuloksellisuuden,
varojen turvaamisen sekä sen, että
johdolla on johtamisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta.

• Aluehallituksen tulee myös varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on
asianmukaisesti järjestetty myös muussa hyvinvointialueen toiminnassa, kuten
sopimuksilla toteutetussa toiminnassa.
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Sisäinen valvonta
Valtuuston ja hallituksen tehtävät
Aluevaltuuston ja aluehallituksen tehtävät
• Hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta,
omavalvonta ja varautuminen yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
• Sisäiseen valvontaan kuuluvat mm. sisäinen tarkastus, riskienhallinta, vaatimuksenmukaisuus ml.
sopimusvalvonta ja varautumisen vaatimukset, hyvä hallintotapa sekä omavalvonta.
• Aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista hyvinvointialueella ja
hyvinvointialuekonsernissa.
• Aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osaalueet sekä periaatteet niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyistä.
• Aluehallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.
• Sisäinen valvonta on osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä hyvinvointialueen johdon ja hallinnon
työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.
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Aluehallituksen sisäisen valvonnan
tehtävät § 108
Aluehallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä
omavalvontaohjelman ja varautumisen että hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden valvonnan
järjestämisestä ja niiden toimeenpanon ja tuloksellisuuden valvonnasta, sekä
1.
2.
3.
4.

5.
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hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
hyväksyy omavalvontaohjelman
päättää raportoinnin aikataulun ja tavan
antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
antaa vuosittaisessa raportissaan johtopäätökset ja selvityksen omavalvontaohjelman sekä
varautumisen toimeenpanosta ja tuloksista.
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Lautakunnan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tehtävät
• Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisestä valvonnasta ja sen toteutumisen
järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

• Sisäiseen valvontaan kuuluu riskienhallinta, omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto ja
lainmukaisuus eli vaatimustenmukaisuus sekä sopimushallinta.
• Lautakunta raportoi aluehallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta
ja keskeisistä johtopäätöksistä.
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Viranhaltijoiden sisäisen
valvonnan tehtävät
Hyvinvointialuejohtaja
• vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta osaltaan niin, että sisäisen

valvonta järjestetään ja sovitetaan yhteen tavalla, jolla varmistetaan hyvinvointialueen toiminnan
laillisuus ja tuloksellisuus
• vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta osaltaan niin, että
hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan sekä arvioidaan riskin
toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskejä

Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan tehtävät
• Toimialajohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omavalvonta,
varautuminen, hyvä hallinto, ja lainmukaisuus sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta
ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja ohjeistavat alaisiaan palvelualueita sekä raportoivat
aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
• Toimialajohtajat ohjaavat ja seuraavat alaistaan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
• Palvelualuejohtajat, palveluyksikköjohtajat ja toimintayksiköiden johtajat vastaavat riskien
tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä
raportoivat aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
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Sisäisen tarkastuksen
tehtävät
• Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää
toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.
• Sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalle.
• Sisäinen tarkastus voi tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen
tarkastuksen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
• Hyvinvointialuejohtaja päättää sisäisen tarkastuksen organisoinnista ja hyväksyy sisäisen
tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman.
• Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada salassapitoa koskevien säännösten estämättä
hyvinvointialueen toimintaan kohdistuvien tarkastustehtävien edellyttämät tiedot ja asiakirjat sekä
kuulla tarvittavia henkilöitä.
• Sisäinen tarkastus toimittaa tarkastuskertomuksensa aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalle
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Omavalvonta
• Omavalvonta on toimintaa ja menettelyitä, joiden avulla varmistetaan palveluiden laatu- ja
palvelutasovaatimusten täyttyminen.
• Omavalvonta keskittyy palvelutuotannon kehittämiseen ja poikkeamien hallintaan palvelutuotannossa.
• Omavalvontaohjelma on dokumentti, johon kootaan omavalvonnan menettelyt.

• Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan sekä pelastustoimen omavalvonnasta
säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 40 §:ssä ja 41 §:ssä
sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 13 §:ssä ja 16 §:ssä.
• Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat
havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa
ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.
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Omavalvonnalla seurataan
ja ohjataan palvelutuotantoa
• Hyvinvointialueen velvollisuudesta ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa
palvelutuotantoa, oikeudesta saada yksityiseltä palveluntuottajalta ja tämän alihankkijalta valvonnan
toteuttamista varten välttämättömät tiedot ja selvitykset sekä oikeudesta tarkastaa yksityisen
palveluntuottajan ja tämän alihankkijan tiloja ja laitteita säädetään hyvinvointialuelain 10 §:ssä.
• Hyvinvointialueen on seurattava järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelutuotannon kustannuksia ja tuottavuutta.
• Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on omavalvonnassaan erityisesti varmistettava palvelujen
saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus
• Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja
palveluista omavalvontaohjelma
• Hyvinvointialueen on seurattava järjestämisvastuullaan olevan pelastustoimen palvelujen saatavuutta,
laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta. Hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa
vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon
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Varautuminen
Valmiussuunnittelu ja kokonaisturvallisuus
Varautuminen ja valmiussuunnittelu
• Aluevaltuusto päättää varautumisen ja valmiussuunnittelun periaatteista.
• Aluehallitus päättää varautumisen ja valmiussuunnittelun järjestämisen käytännön toteutuksesta
aluevaltuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.
• Aluehallitus nimeää kokonaisturvallisuudesta vastaavan viranhaltijan.
• Toimialajohtajat vastaavat toimialan varautumisesta sekä valmiussuunnittelusta ja palvelualuejohtajat
palvelutuotannon osalta kokonaisturvallisuuslautakunnan määrittelemällä tavalla
• Hyvinvointialueen kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija koordinoi varautumisen ja
valmiussuunnittelun tehtävien ja toimeenpanon yhteensovittamista sekä raportoi aluevaltuustolle.

Kokonaisturvallisuus
• Aluevaltuusto päättää kokonaisturvallisuuden periaatteista.
• Aluehallitus päättää kokonaisturvallisuuden järjestämisen käytännön toteutuksesta aluevaltuuston
päättämien periaatteiden mukaisesti.
• Hyvinvointialueen kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija vastaa kokonaisturvallisuuden hallinnan
tehtävistä ja toimeenpanosta sekä raportoi aluevaltuustolle.
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Aluevaltuuston
toiminta
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• Aluevaltuuston toiminnan järjestelyt
• Valtuustoryhmän muodostaminen ja
valtuustoryhmän nimi
• Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa
• Istumajärjestys
• Iltakoulut
• Kokoukset
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Aluevaltuuston toiminnan
järjestelyt 116 §
• Aluevaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen koolle kutsuu aluehallituksen puheenjohtaja.
Ensimmäisen aluevaltuuston kokouksen kutsuu koolle väliaikainen valmistelutoimielin.
• Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Hän johtaa puhetta, kunnes valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
• Puheenjohtajisto valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi.
• Aluevaltuustossa on 3 varapuheenjohtajaa.
• Aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa aluevaltuuston
puheenjohtaja, jollei aluevaltuusto toisin päätä.
• Aluevaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja aluevaltuuston sihteerinä toimii aluevaltuuston määräämä
viranhaltija.
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Valtuustoryhmän
muodostaminen § 117
• Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.
• Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston
puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus.
• Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

• Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen.
• Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton.
• Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen uudelle valtuustoryhmälleen antama nimi ei saa
aiheuttaa sekaantumisvaaraa.

• Muutokset aluevaltuustoryhmän kokoonpanossa
• Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti aluevaltuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä
eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
• Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti
aluevaltuuston puheenjohtajalle.
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Istumajärjestys ja iltakoulut 119 – 120 §
• Valtuutetut istuvat kokouksessa aluevaltuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän
istumajärjestyksen mukaisesti.
Iltakoulut
• Iltakouluja järjestetään aluehallituksen harkinnan mukaan aluevaltuuston puheenjohtajan
määräämänä aikana.
• Iltakoulussa annetaan selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan niistä.
• Varavaltuutettu voi osallistua aluevaltuuston kokouspäivänä järjestettävään iltakouluun kokouksesta poissa
olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
• Mikäli iltakoulu on muulloin kuin aluevaltuuston kokouspäivänä, iltakouluun voi osallistua jokaisesta
valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden.
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Aluevaltuuston kokoukset,
17 luku
121 § Aluevaltuuston varsinainen kokous ja sähköinen
kokous
122 § Sähköinen kokous
123 § Kokouskutsu
124 § Esityslista
125§ Sähköinen kokouskutsu
126§ Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen
hyvinvointialueen verkkosivuilla
127 § Jatkokokous
128 § Varavaltuutetun kutsuminen
129 § Läsnäolo kokouksessa
130 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
131 § Kokouksen johtaminen
132 § Puheenjohdon luovuttaminen
varapuheenjohtajalle
133 § Tilapäinen puheenjohtaja
11.2.2022

• Esteellisyys
• Asioiden käsittelyjärjestys
• Puheenvuorot
• Pöydällepano ja asian palauttaminen
valmisteltavaksi
• Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
• Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
•
•
•
•
•
•

Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestystapa ja äänestysjärjestys
Äänestyksen tuloksen toteaminen
Toimenpidealoite
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Päätöksen tiedoksianto hyvinvointialueen jäsenille
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Aluevaltuuston varsinainen
kokous ja sähköinen kokous
• Aluevaltuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat
läsnä kokouspaikalla.
• Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

• Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan
sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous.
• Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata aluevaltuuston sähköistä kokousta internetin kautta taikka
kokouskutsussa mainitussa (julkisessa tilassa.

• Aluevaltuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa
salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa
eivätkä nähtävissä.
• Aluehallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet
sekä tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
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Kokouskutsu
Sähköinen kokouskutsu
• Kokouskutsun antaa aluevaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
• Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
• Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite
sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.
• Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

• Kokouskutsu on lähetettävä vähintään -- päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
• Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla.
• Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Sähköinen kokouskutsu
• Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
• Tällöin aluehallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet,
järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
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Esityslista
• Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset aluevaltuuston päätöksiksi,
lähetetään pääsääntöisesti kokouskutsun yhteydessä.
• Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

• Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden valtuutettujen
tiedonsaantitarpeita.
• Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä
salassapidosta.

• Aluevaltuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
• Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen hyvinvointialueen verkkosivuilla
• Esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.
• Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity
tiedottamisintressiä.
• Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia.
• Esityslistan liitteitä julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla harkinnan mukaan, ottaen huomioon
hyvinvointialueen asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
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Jatkokokous
Varavaltuutetun kutsuminen
Jatkokokous
• Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä
jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa erillistä kutsua.
• Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

Varavaltuutetun kutsuminen
• Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä
ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestään aluevaltuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
• Kun puheenjohtaja tai sihteeri on saanut valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai
esteellisyydestä, koollekutsujan on kutsuttava valtuutetun sijaan hyvinvointialuelain 25 §:ssä tarkoitettu
varavaltuutettu.
• Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään
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Esteellisyys
• Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja
esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava
paikaltaan.
• Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

• Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys aluevaltuuston
ratkaistavaksi.
• Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen
esteellisyytensä arvioinnissa.
• Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.

• Henkilö, jonka esteellisyyden aluevaltuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan
asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
• Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.
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Enemmistö ja suhteellinen vaali

Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus

138 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset

147 § Valtuutettujen aloitteet

139 § Enemmistövaali

148 § Aluehallitukselle osoitettava kysymys

140 § Aluevaltuuston vaalilautakunta

149 § Kyselytunti

141 § Ehdokaslistojen laatiminen
142 § Ehdokaslistojen jättäminen ja
vaalitoimituksen nimenhuuto

143 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
144 § Ehdokaslistojen yhdistelmä
145 § Suhteellisen vaalin toimittaminen
146 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen
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Päätöksenteko ja
hallintomenettely
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Kokousmenettely
150 § Määräysten soveltaminen

162 § Kokouksen julkisuus

151 § Toimielimen päätöksentekotavat

163 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

152 § Sähköinen kokous

164 § Tilapäinen puheenjohtaja

153 § Sähköinen päätöksentekomenettely

165 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot

154 § Kokousaika ja -paikka

166 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely

155 § Kokouskutsu ja esityslista

167 § Esittelijät

156 § Sähköinen kokouskutsu

168 § Esittely

157 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen

169 § Esteellisyys

hyvinvointialueen verkkosivuilla
158 § Jatkokokous
159 § Varajäsenen kutsuminen
160 § Läsnäolo kokouksessa
161 § Aluehallituksen edustaja muissa

toimielimissä
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170 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
171 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
172 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
173 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
174 § Äänestys ja vaali
175 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
176 § Päätösten tiedoksianto hyvinvointialueen jäsenille
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Muut määräykset
177 § Aloiteoikeus
178 § Aloitteen käsittely
179 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot
180 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
181 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen ja puhevallan käyttö
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• 172 § Soveltamisala
• 173 § Kokouspalkkiot
• 174 § Palkkio lisätunneilta
• 175 § Sähköinen päätöksentekomenettely
• 176 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta
• 177 § Vuosi- ja kuukausipalkkiot

Luottamushenkilöiden
taloudelliset
etuudet

• 178 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
• 179 § Muut kokoukset ja tilaisuudet
• 180 § Toimituspalkkiot
• 181 § Kokouksen peruuntuminen
• 182 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin / pöytäkirjanpitäjän tehtävästä
• 183 § Palkkion maksamisen edellytykset
• 184 § Palkkioiden maksaminen

• 185 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen
• 186 § Matkakustannusten korvaaminen
• 187 § Tarkemmat ohjeet
• 188 § Erimielisyyden ratkaiseminen
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Luottamushenkilöiden
taloudellisten etuuksien perusteet
• Aluevaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.
• Mikäli hyvinvointialueella on päätetty ottaa käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely, tulee päättää
menettelyyn osallistumisesta maksettavasta palkkiosta.
• Hyvinvointialue voi maksaa kokouspalkkiota myös vaikuttajatoimielinten jäsenille aluehallituksen
päätöksellä.
• Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielimien toimintaedellytyksistä, hyvinvointialuelaki 32 §.
• Luottamushenkilöillä on oikeus kokouspalkkioon, korvaukseen ansionmenetyksestä sekä sijaisen tai
lastenhoitajan palkkaamisesta tai korvaukseen muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten
korvaukseen ja päivärahaan.
• Hyvinvointialueen harkinnan mukaan luottamushenkilöille voidaan myös maksaa palkkioita määräajalta
sekä muita erillispalkkioita.
• Hyvinvointialueet voivat maksaa paljon ajankäyttöä edellyttävistä tehtävistä johtaville luottamushenkilöille
kuukausi- tai vuosipalkkiota.
• Aluevaltuusto voi päättää, että aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat sekä lautakuntien valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina
luottamushenkilöinä.
• Luottamushenkilöillä on oikeus saada korvausta ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista.
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Kokouspalkkiot
Hyvinvointialuelain mukaisten toimielinten
kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Aluevaltuusto
• puheenjohtaja 200 euroa
• jäsen 200 euroa

Aluevaltuuston ja aluehallituksen perustamat
toimikunnat, foorumit, vaikuttamistoimielimet ja
muut toimielimet
• puheenjohtaja 100 euroa
• jäsen 100 euroa

Aluehallitus
• puheenjohtaja 200 euroa
• jäsen 200 euroa
• jaoston puheenjohtaja 200 euroa
• jaoston jäsen 200 euroa

Palkkio lisätunneilta
• Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen
on ollut saapuvilla yli kolme (3 tuntia), suoritetaan
lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta jokaiselta
kolmen (3 tunnin jälkeen alkavalta tunnilta

Lautakunnat
• puheenjohtaja 200 euroa
• jäsen 200 euroa
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Sähköinen kokous
Palkkiot useammasta kokouksesta
Vuosipalkkiot
Vuosipalkkiot
Sähköinen päätöksentekomenettely
• Kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla
alennettuna. Kokouspalkkion maksamisen
edellytyksenä on, jäsen on osallistunut menettelyyn.

Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta
toimielimen kokouksesta

Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten
ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä
tehtävistä seuraavat vuosipalkkiot:

Aluevaltuusto
• puheenjohtaja 10.000 euroa/vuosi
• varapuheenjohtaja 5.000 euroa/vuosi

• Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi
kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai
katselmus tai toimitus, katsotaan ne
kokouspalkkioita laskettaessa samaksi
kokoukseksi.

Aluehallitus

Päätoimisella tai osa-aikaisella
luottamushenkilöllä ei ole oikeutta erillisiin
vuosipalkkioihin, edustuspalkkioon tai
ansionmenetyskorvaukseen.

Lautakunnat
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• puheenjohtaja 15.000 euroa/vuosi
• varapuheenjohtaja 5.000 euroa/vuosi
• jäsen 4.000 euroa/vuosi
• puheenjohtaja 4.000 euroa/vuosi

Valtuustoryhmät
• Puheenjohtaja 4.000 euroa / vuosi
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Muut palkkioperusteet
Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
• Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai
jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kutsuttu kuultavaksi
toimielimen kokoukseen.

Muut kokoukset ja tilaisuudet
• Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta maksetaan
puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin lautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

Palkkio toimituksista
• Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta
maksetaan x euroa/kokouspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi rakennus- ja katukatselmukset
sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet. Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä
perustuu toimielimen päätökseen.

Kokouksen peruuntuminen
• Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää, maksetaan paikalle tulleille
luottamushenkilöille kokouspalkkio.
Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä
• Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
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Palkkion maksamisen
edellytykset
• Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä koko kokouksen keston tai
vähintään x tuntia, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta
• Puheenjohtajan kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii puheenjohtajana koko kokouksen ajan
tai vähintään x tuntia
• Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin, johon on
asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat sekä saapumiset ja poistumiset
• Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi
Palkkioiden maksaminen
• Palkkiot maksetaan 4 kertaa vuodessa
• Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen
• Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Korvaus
maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa.
Viranhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot
• Mikä toimielimen kokous pidetään virka-ajan ulkopuolella, maksetaan kokoukseen osallistuvalle viranhaltijalle
kokouspalkkion po. toimielimen jäsenen kokouspalkkion mukaan.
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Kiitos!
www.pshva.fi
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Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulutus
1.1. – 31.12.2022
Pvm.

Klo

Toimielin

Kokouspaikka

Huomioitavaa

2.3.2022

10.00

Aluevaltuusto

Auditorio

21.3.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

28.3.2022

10.00

Aluevaltuusto

Auditorio

11.4.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

25.4.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

2.5.2022

10.00

Aluevaltuusto

Auditorio

16.5.2022

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

30.5.2022

9.00
Aika
avoin

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

30.5.2022

10.00

Aluevaltuusto

Auditorio

13.6.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)
P-S SHP, KYS
Rakennus 10

20.6.2022

10.00

Aluevaltuusto

Auditorio

P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)

15.8.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

22.8.2022

10.00

Aluevaltuusto

Auditorio

P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)

5.9.2022

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

P-S SHP, KYS
Rakennus 10

19.9.2022

9.00
Aika
avoin

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

19.9.2022

10.00

Aluevaltuusto

Auditorio

3.10.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

10.10.2022?

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

31.10.2022

Aluevaltuusto

Auditorio

31.10.2022

10.00
Aika
avoin

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

14.11.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

21.11.2022

Aluevaltuusto

Auditorio

21.11.2022

10.00
Aika
avoin

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

5.12.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

19.12.2022

9.00

Aluehallitus

hallituksen kokoushuone

22.12.2022

10.00

Aluevaltuusto

Auditorio

P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)
P-S SHP, KYS
Rakennus 10

P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
Rakennus 10
P-S SHP, KYS
2 krs (auditoriorakennus)

Valtuuston kokousten yhteyteen on varattu ryhmäkokoustilat klo 10.30 – 12.00
ryhmä 1, luentosali
ryhmä 2, hallituksen kokoushuone rakennus 10
ryhmä 3, kokoushuone auditoriorakennus
ryhmä 4, neuvottelu 1, rak 10, 6. kerros
ryhmä 5, neuvottelu 2, rak. 10, 0.kerros

