
 Pöytäkirja  1 (2) 

VATE seurantaryhmä 17.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

VATE seurantaryhmän 3. kokous 

Aika: maanantai 17.1.2022 klo 17:03 – 19:31 

Paikka: Pihlaja tai TEAMS 

Osallistujat:  Liite 1 

 

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja Antti Kivelä avaa kokouksen. 

PÄÄTÖS: Pj avasi kokouksen.  

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

- Kokoukseen osallistuvat toteaa sihteeri nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Läsnäolo todettiin liitteen 1 mukaisesti.  

3. Työterveyshuollon järjestäminen hyvinvointialueella 

- Janne Niemeläinen pohjusti keskustelua työterveyshuollon valmistelusta hyvinvointialueella.  

Henkilöstön tunnistetut työkykyriskit ja ennakoidut sairauspoissaolokustannukset ovat merkittävät. 

Laskennallisesti 83M€ kustannus, ilman Kela-korvausta, joka saadaan 1+9 pvn poissaolon jälkeisiltä 

päiviltä. Kustannuksissa ei ole mukana ennen aikaisen eläköitymisen aiheuttamia kuluja. 

- Mika Parkatti Kevasta kertoi vaikuttavasta työterveyshuollosta, joka on työkykyjohtamista. Se on 

myös veto- ja pitovoimatekijä henkilöstön osalta. Asioita edistetään yhteistyössä ajantasainen ja 

käytettävissä olevan tiedon pohjalta asettaen tavoitteita ja ennakoiden tilanteita. 

Asiakasorganisaatio määrittää työterveyshuollon tason ja johtaa sitä, työterveyshuolto vastaa 

sovitusta toiminnasta.  Hyvä työterveyshuolto sisältää konkreettiset tavoitteet, luottamuksen jha 

yhtenäisen ymmärryksen, yhdessä oppimisen, dokumentoinnin ja yhteisen tietopohjan luomisen, 

säännöllisen yhteydenpidon sekä ammattitaidon ja osaamisen. Työterveyshuolto on pitkäjänteinen 

investointi riskien pienentämiseksi. 

PÄÄTÖS: Mahdollisen työterveyshuollon kilpailuttamiseen liittyvät linjauksen osalta jatkossa esitys tulee olla jo 

esityslistalla! 

Valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa ehdotuksen pohjalta. Kilpailutusta voi valmistella 

tulevien käsittelyjen pohjaksi. 

4. Johtamisjärjestelmä 

Leila Pekkanen esitteli VATE-johtoryhmän enemmistön valmistelua hyvinvointialueen 

johtamisjärjestelmäksi. Valmistelussa on huomioitu aikaisempien poliittisten iltojen ohjaus. 

Johtamisjärjestelmä liitteenä 2.  

 

Valmisteltu malli sai pääosin tukea, koska siinä on huomioitu järjestäjän osalta integraatio ja se 

perustuu ikäkaarimalliin. Neljän lautakunnan malli sai kannatusta. Yliopistollisen sairaalan 

merkityksestä ja tärkeydestä ovat kaikki yhtä mieltä, sen brändiä tulee vaalia ja toiminta turvata. 
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Yliopistollisen sairaalan edustajien huoli yo-sairaalan pilkkomisesta nähtiin osin johtuvan järjestäjän ja 

tuotannon tehtävien sekoittumisesta keskenään. KYSillä on ehdotetussa mallissa operatiivisen 

toiminnan autonomia, sitä ei ole pilkottu. Näkemykset myös KYSin sisällä eroavat asiassa. 

Arviointityötä johtanut Juuso Tamminen totesi, että järjestäjän integraatiolla tuetaan tavoitteiden 

mukaista kehittämistyötä, joka jatkuu useita vuosia. 

 

Useissa puheenvuoroissa viitattiin myös aluevaaleihin, joiden tulos selviää viikon sisällä. 

 

PÄÄTÖS: Valmistelu jatkuu 25.1.2022 esityslistan ehdotuksen pohjalta. 

 

5. Virkamiesjohdon valintaprosessit - > siirtyi 25.1.2022 kokoukseen 

 

6. VATEn TA2022-> siirtyi 25.1.2022 kokoukseen 

 

 

7. Toimielintyöskentely vuonna 2022-> siirtyi 25.1.2022 kokoukseen 

 

8. Seuraavat kokoukset 

- Seuraava kokous tiistana 25.1.2022 klo 18:00 – 20:00 (TEAMS) 

- Media tiedotteet laaditaan tästä kokouksesta ja tulevista. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 19:31 

  

Antti Kivelä  Tarja Miettinen 

VATEn seurantaryhmän pj VATEn seurantaryhmän sihteeri 
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VATE seurantaryhmän poliittiset jäsenet 

(x ) maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä (KESK) x 

(x ) maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Pia Hedman (SDP) TEAMS 

( x) maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Jouni Holopainen (KOK) TEAMS 

(x ) maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markku Eestilä (KOK) TEAMS 

( ) maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen (SDP)  

(x ) maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riikka Pirkkalainen (KESK) TEAMS 

(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) TEAMS 

( x) maakuntahallituksen jäsen Anne Roponen (VIHR), varalla Ari Paanala TEAMS 

( x) Janne Parkkila (VAS) TEAMS ( ) varalla Jaakko Turunen 

 

VATEn jäsenet  VATEn varahenkilöt 

(x ) Kirsi-Tiina Ikonen TEAMS ( ) Eeva Suomalainen  

( x) Jari Saarinen (pj) TEAMS ( ) 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  

(x ) Eija Komulainen TEAMS ( ) Kirsi Solmari   

(x ) Reetta Kettunen TEAMS ( ) Joonas Hänninen  

( ) Timo Tuunainen  ( ) Anitta Korhonen   

(x ) Antti Hedman (1. vpj) TEAMS ( ) Kari Janhonen  

(x ) Janne Niemeläinen TEAMS ( ) Anne Kantanen  

(x ) Leila Pekkanen TEAMS ( ) Petteri Soininen  

(x ) Eija Peltonen TEAMS ( ) Jari Lukkarinen  

(x ) Olli Lappalainen TEAMS ( ) Minna Hiltunen T   

( x) Jukka Koponen (2.vpj) TEAMS ( ) Laura Natunen  

(x ) 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  

( x) Petteri Alanko, viestintäjohtaja  TEAMS 
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 Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta  

( x) Jussi Lampi  

( x) Tarja Miettinen, sihteeri  

( ) Satu Kapanen 

 

(x) Anne Aholainen, Hanna Ripaoja, Juuso Tamminen ja Eija Jestola 

 

 Poliittisten piirien edustajat: 

 

(x)  teemu@tsoini.fi      kuopio@liikenyt.fi 

(x)  kimmo.valta@keskusta.fi 

(x)  eeva-liisa.perki-latvaniemi@kokoomus.fi 

  jouni@jouniholopainen.eu on seurantaryhmässä 

(x)  tuomas.timonen@sdp.fi 

(x)   tiina.kaartinen@kuopio.fi 

(x)  henri.uljonen@gmail.com 

  pia.pentikainen@gmail.com 

(x)  jaakko.turunen@vasemmistoliitto.fi on seurantaryhmässä varalla 

  janne@janneparkkila.fi on seurantaryhmässä 

simo.raty85@vihreat.fi 

  ville.eloheimo@vihreat.fi 

(x)  teija.airaksinen@kd.fi 

  juhani.laurinkari@uef.fi 

(x)  tero.kankaanpera@vihreat.fi 

(x)  ari.kaunisaho@keitele.fi 

(x)   mira.kokkonen@kiuruvesi.fi 

(x)  sari.essayah@eduskunta.fi 
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Hyvinvointialueen hallinto- ja 
johtamisjärjestelmä
Poliittinen toimielinorganisaatio

• Luonnos 17.1.2022 poliittisen seurantaryhmän ja piirijärjestöjen yhteiseen käsittelyyn

• Organisaatiorakenne, hierarkia, 14.1.2022 päivitetty versio, DIA 16
- Järjestäjän tehtävät DIA 17
- Toimielinrakenne ja organisaatiorakenne yhdistettynä, 14.1.2022 päivitetty versio, DIA 18
- Aiempi organisaatiomalli, Luonnos 8.1.2022, DIA 19
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Aluevaltuusto

Perhe- ja 
vammaispalveluiden ltk Yleispalveluiden ltk Ikäihmisten ja 

hoivapalveluiden ltk Kokonaisturvallisuusltk

Aluehallitus

Yksilöasioiden jaosto

Yhteistoimintaelin

Omistajaohjaus- ja 
valvontajaosto

Tulevaisuus- ja 
strategiajaostoNuorisovaltuusto

Vanhusneuvosto

Vammaisneuvosto

Aluevaalilautakunta Tarkastuslautakunta

• Kuntafoorumi
• Yrittäjäfoorumi
• Kansalaispaneeli
• Asiakaspaneeli
• Järjestöneuvosto

Aikuisten sosiaalipalvelut
Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut
Vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Päivystys- ja ensihoito
Kuntoutus
Erikoissairaanhoito

Pelastustoimi
Onnettomuuksien ehkäisy
Pelastustoiminta
Toimintaympäristö ja sen 
turvallisuus
Valmius ja varautuminen
Väestönsuojelu

Vanhus- ja hoivapalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Omaishoidon tuki
Palveluasuminen

Kotiin annettavat palvelut
Liikkumista tukevat palvelut

Kuntoutus

Yhtiöt ja 
osakkuusyhtiöt

Kasvatus- ja perheneuvonta
Lasten ja nuorten psykiatria
Lastensuojelu
Mtt- ja päihdepalvelut
Vammaisten asiakas- ja 
palveluohjaus
Vammaisten asumispalvelut 
laitoshoito, perhehoito
Vammaisten sosiaalityö ja 
kuntoutus

Palvelutuotannon toimialat
YO-sairaala ja 

erikoissairaanhoito
Perhe- ja 

vammaispalvelut Yhteiset palvelut Ikäihmisten 
palvelut

Kokonais-
turvallisuus

Poliittinen toimielinorganisaatio

Huom! Lautakuntien 
tehtäväsisältö vielä 
tarkentuu 
jatkokeskusteluissa. 
Nämä 
esimerkinomaisia
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Aluevaltuuston  
tehtävät

Aluevaltuusto päättää

• hyvinvointialuestrategiasta

• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta

• pelastustoimen palvelutasosta

• hyvinvointialueen hallintosäännöstä

• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta

• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista

• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 

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

• takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 

• jäsenten valitsemisesta toimielimiin 

• Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 

• hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta

• hyvinvointialuejohtajan ottamisesta määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta 

• tilivelvollisten nimeämisestä 

• hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta 

• muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
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Aluehallituksen  
tehtävät

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. 

Aluehallitus laissa säädettyjen tehtävien lisäksi:

1) vastaa järjestämisvastuun toteutumisesta;

2) vastaa henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonaishenkilöstöresurssien ohjauksesta
hyvinvointialuetasolla;

3) päättää konsernihallinnon johtavien viranhaltijoiden ottamisesta määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen;

4) päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta pl. hyvinvointialueen johtajan virka

5) päättää osakeyhtiön perustamisesta;

6) päättää hyvinvointialuejohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollista asioista;

7) Vahvistaa asiakasmaksujen hinnat aluevaltuuston vahvistamien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti;

8) vastaa arkistotoimen järjestämisestä ja määrää arkistotoimea johtavan viranhaltijan;

9) päättää hyvinvointialueen toimialojen erityislainsäädännössä edellytetyistä vastuuviranhaltijoista;

10) Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on yli x euroa.

11) vastaa hyvinvointialuekonsernin kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän ja 
järjestöjen kanssa;

12) hyväksyy turvallisuutta ja varautumista koskevat ohjeet ja menettelytavat, ottaen huomioon sopimuksellisen varautumisen;

13) valvoo, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti sekä

14) antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, 
keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä. 
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Tulevaisuus – ja 
Strategiajaosto

Erityistehtävät (esim. ja täydentyvät valmistelussa)

• Strategiasta johdettujen ohjelmien toimeenpanon seuranta ja arviointi

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

• YTA-alueyhteistyön kehittäminen, ohjaus ja valvonta sekä edunvalvonta

• TKIO-toiminnan kehittäminen, ohjaus ja valvonta sekä edunvalvonta



26.1.2022 6

Omistajaohjaus-
ja valvontajaosto

Omistajaohjaus

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. vastata konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta
2. määrätä hyvinvointialueen edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin 
3. valita 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. valmistella esitys aluehallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koolle  kutsumiseksi
6. huolehtia omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta
7. seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa 

esityksiä aluehallitukselle
8. antaa hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
10. nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
11. nimeää 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. 

Sopimusohjauksen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtävät, jaosto

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. valmistelee aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion.
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Yhteistoiminta-
elin

Yhteistoimintaelimessä käsitellään laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat asiat.

• Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa, hyvinvointialueen 
palvelurakenteessa

• Työn organisointia koskevat muutokset voivat olla esimerkiksi työtehtävien, töiden tai 
työtilojen uudelleenjärjestelyjä. 

• Palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia
• Henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen 

tietojenvaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat
• Henkilöstöön liittyviä periaatteita ja suunnitelmia ovat esimerkiksi

• erilaiset henkilöstöhallinnon periaatteet ja menettelytavat
• henkilöstöstrategiat
• työhönoton ja perehdyttämisen periaatteet
• henkilöstölle järjestettävän virkistys- ja työhyvinvointitoiminnassa noudatettavat periaatteet.

• Asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimenpantavaa osa-aikaistamista, 
lomauttamista tai irtisanomista
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Yksilöasioiden 
jaosto

Yksilöasioiden jaosto toimii alueen  yksilöllisestä järjestämisestä vastaavana viranomaisena.

Jaosto vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyvästä ja viranomaispäätöstä 
vaativasta yksilökohtaisesta päätöksenteosta ja muutoksenhausta sekä lain sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksusta mukaisten maksujen muutoksenhausta ellei hallintosäännöstä muuta johdu, mm. lain 
kehitysvammaisten erityshuollosta (519/1977) 23 §:ssä mainitut tehtävät.
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Perhe- ja 
vammais-

palveluiden 
lautakunta

Yleiset tehtävät

• johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

• vastata 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)

Erityistehtävät

1. vastata palvelujen järjestämisestä, tuotannon ohjaamisesta

2. vastaa toiminnan tuloksellisuutta

3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelua hallituksen linjausten mukaisesti

4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista

5. vastata viranomaistoiminnasta

6. tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi 
tulevista asioista

7. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja 
tuloksellisuudesta

8. määrätä sopimusten vastuuhenkilöt tehtäväalueellaan.

9. Vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta 

10. Vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien 
periaatteiden mukaisesti

11. Vastaa palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä 
viranomaisen päätösvallan käyttämisestä

12. Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

Lapset, nuoret ja perheet
• Aikuispsykiatrinen ESH
• Lasten ja nuorten somaattinen ESH
• Lastentautien yksikössä annettu somaattinen 

ESH
• Lastenpsykiatrinen ja nuorispsykiatrinen ESH
• Somaattinen ESH
• Ensi- ja turvakotipalvelut
• Kasvatus- ja perheneuvonta
• Kouluterveydenhuollon palvelut
• Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö
• Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus
• Lastensuojelun ammatillinen perhehoito, 

avohuolto, laitospalvelut ja perhehoito
• Opiskeluterveydenhuollon palvelut
• Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja 

psykologipalvelut
• Perheoikeudelliset palvelut
• Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

Vammaispalvelut
• Vammaisten asiakas- ja palveluohjaus
• Vammaisten henkilökohtainen apu
• Liikkumista tukevat palvelut
• Vammaisten asumispalvelut, laitoshoito, 

perhehoito
• Vammaisten sosiaalityö ja kuntoutus
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Ikäihmisten ja 
hoiva-

palveluiden 
lautakunta

Ikääntyvien palvelut

• Aikuispsykiatrinen ESH
• Iäkkäiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
• Laitospalvelut
• Palveluasuminen ja perhehoito
• Tehostettu palveluasuminen
• Kotisairaanhoito
• Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito ja 

iäkkäiden kotona asumisen tukeminen
• Perustason vuodeosastohoito
• Somaattinen erikoissairaanhoito

Yleiset tehtävät

• johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

• vastata 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)

Erityistehtävät

1. vastata palvelujen järjestämisestä, tuotannon ohjaamisesta

2. vastaa toiminnan tuloksellisuutta

3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelua hallituksen linjausten mukaisesti

4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista

5. vastata viranomaistoiminnasta

6. tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi 
tulevista asioista

7. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja 
tuloksellisuudesta

8. määrätä sopimusten vastuuhenkilöt tehtäväalueellaan.

9. Vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta 

10. Vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien 
periaatteiden mukaisesti

11. Vastaa palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä 
viranomaisen päätösvallan käyttämisestä

12. Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä
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Yleisten 
palvelujen 
lautakunta

Yleiset palvelut

• Aikuisten sosiaalipalvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Vastaanottopalvelut
• Suun terveydenhuolto
• Päivystys- ja ensihoito
• Kuntoutus
• Erikoissairaanhoito (18 – 74 vuotiaat)
• Sairaalapalvelut /  (YO-sairaala)

Yleiset tehtävät

• johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

• vastata 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)

Erityistehtävät

1. vastata palvelujen järjestämisestä, tuotannon ohjaamisesta

2. vastaa toiminnan tuloksellisuutta

3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelua hallituksen linjausten mukaisesti

4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista

5. vastata viranomaistoiminnasta

6. tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi 
tulevista asioista

7. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja 
tuloksellisuudesta

8. määrätä sopimusten vastuuhenkilöt tehtäväalueellaan.

9. Vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta 

10. Vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien 
periaatteiden mukaisesti

11. Vastaa palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä 
viranomaisen päätösvallan käyttämisestä

12. Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä
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Kokonais-
turvallisuus
lautakunnan 

tehtävät
ja jaostot

Lautakunnan yleiset tehtävät

1.   Johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

2.   Vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta

3.   Vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa

4.   Seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

5.   Varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)

Erityistehtävät

1.   Vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta

2.   Vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti

3.   Vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä sopimusten toteutumisesta

4.   Tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista asioista

5.   Vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta

6.   Vastaa toimialan avustusten myöntämisestä hallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti

7.   Päättää toimialan palveluista ja tuotteista perittävien maksujen suuruudesta 

8.    Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

Erityislainsäädännöstä tulevat tehtävät

1.   Vastaa palvelutasopäätöksen valmistelusta aluevaltuuston päätettäväksi

2.   Hyväksyy toimialan palveluista laadittavan omavalvontaohjelman  

3.   Vastaa pelastustoimen palvelutasopäätöksen valvonnasta

4.   Vastaa viranhaltijapäätösten ja pelastusviranomaisen tekemien päätösten oikaisuvaatimusten käsittelystä

5.   Vastaa pakkokeinoasioista, kuten uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen

6.   Huolehtii sisäministeriön kansallisen ohjauksen edellyttämistä toimenpiteistä 

7.   Vastaa investointisuunnitelman laatimisesta (pelastustoimen osasuunnitelma)

8.   Vahvistaa pelastustoimen suunnitelmat 

9.   Toimii alueen pelastustoimen asianomaisena toimielimenä ja pelastusviranomaisena 

Kokonaisturvallisuuslautakunnan alaisuuteen tulisi Varautuminen ja valmius –jaosto. Jaostossa käsiteltäisiin maakunnalliset varautumiseen ja 
valmiuteen liittyvät asiat. Varautumisverkossa toimivat mm. maakunnan valmiustoimikunta, maakunnallisten toimijoiden jory, 
valmiussihteeristö ja kuntien varautumisen tukemistoiminnot.

Kokonaisturvallisuus

• Pelastustoimi
• Onnettomuuksien ehkäisy
• Pelastustoiminta
• Toimintaympäristö ja sen 

turvallisuus
• Valmius ja varautuminen
• Väestönsuojelu
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Nuorisovaltuusto
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto

Vaikuttamistoimielimet

Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen 

• nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä

• ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto 

• vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että 
kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. 

Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen 
• toiminnan suunnitteluun, 
• valmisteluun, 
• toteuttamiseen ja seurantaan

asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten 
henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen hyvinvointialueella.
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Asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet

Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää:
• järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja
• selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueen palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa
• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin
• kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa 
• järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun
• tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.
• Asukkaita on kuultava keskeisesti heidän elämäänsä ja arkiympäristöönsä vaikuttavissa päätöksissä.

Asiakaspaneeli

• 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.

Kansalaispaneeli 

• Kansalaispaneelin tehtävänä on käydä vuosittain keskustelua 2–3 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.

Kuntafoorumi

• Yhteistyömalli alueen kuntien kanssa

Yrittäjäfoorumi

• Yhteistyömalli alueen yritysten ja palveluntuottajien kanssa

Järjestöneuvosto

• Järjestöjen verkosto, järjestöjen integroituminen osaksi asiakaslähtöisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupolkua



26.1.2022 15

Organisaatiorakenne, luonnos

- Organisaatiorakenne, hierarkia, 14.1.2022 päivitetty versio, DIA 16
- Järjestäjän tehtävät DIA 17
- Toimielinrakenne ja organisaatiorakenne yhdistettynä, 14.1.2022 päivitetty versio, DIA 18
- Aiempi organisaatiomalli, Luonnos 8.1.2022, DIA 19

Luonnos 8.1.2022

LP
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Palvelutuotanto

Hyvinvointialuejohtaja

Hallintoasiat

Yleishallinto

Oikeudelliset palvelut

Kiinteistöhallinto

Tukipalvelut

Henkilöstöpalvelut

Palvelussuhde-asiat

Työhyvinvointi

Työsuojelu

Rekrytointi

Henkilöstön 
kehittäminen

Keskitetyt palvelut

Talouspalvelut

Kp, tilinpäätös, 
Monetra-ohjaus

Talousarvio

Controller

Laskutus

Sosiaali- ja muu 
rahoitus

Strategia ja 
kehittäminen

Kehittämistoiminta

TKIO -toiminta

YTA-aluetoiminta

Tietohallinto

HYTE-osallisuus

Perhe- ja 
vammaispalvelut

Yleiset palvelut Ikäihmisten palvelut KokonaisturvallisuusYliopistosairaala

Yliopistosairaala

verkosto

ESH tieteellinen 
tutkimus j opetus

Järjestäjä / Strategia- ja konsernipalvelut Järjestäjä / palvelutoimialat

Sisäinen 
tarkastus

Omistaja-
ohjaus

Viestintä ja 
markkinointi

Pohjois-Savon Yliopistollinen Hyvinvointialue
Organisaatioluonnos 13.1.2022

Yliopistosairaala
Sote-keskukset
+ muut yleiset 

palvelutuotantoyksiköt 
Pelastuslaitos

Palvelualueet

Palveluyksiköt

Toimintayksiköt
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Järjestäjän tehtäviä
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Järjestäjän rakenteeseen kuuluu sekä poliittinen toimielinrakenne, että 
viranhaltijaorganisaatiossa eriytetyt järjestäjän keskitetyt strategia- ja 
konsernipalvelut ja palveluiden toimialojen järjestäjätehtävät. 

• Lautakuntarakenne ja palvelutuotannon rakenne vastaavat toisiaan
• Järjestäjän konsernipalvelut (strategia – ja konsernipalvelut) ovat koko 

hyvinvointialueen keskitettyjä palveluita
• Yliopistosairaala on Järjestäjänstrategia- ja konsernipalveluissa oma 

kokonaisuus. 
• Palvelutuotanto (vihreällä) jakaantuu palvelualueisiin, palveluyksiköihin ja 

toimintayksiköihin. Organisaation nimikkeet tarkennetaan valmistelussa. 

Pohjois-Savon Yliopistollinen Hyvinvointialue
Organisaatioluonnos 13.1.2022
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Järjestäjä
€

Aiempi versio, jossa YO-
sairaala on oma toimiala 


