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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 6/2021 

Ajankohta:  keskiviikko 6.10.2021 klo 12:30 – 13.50 

Paikka:  Kokoustila Pihlaja (Sepänkatu 1, Kuopio) tai TEAMS 

Kutsutut:  väliaikaiseen valmistelutoimielimeen (VATEen) nimetyt varsinaiset jäsenet (liite 1) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen. 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Jari Saarinen avasi kokouksen klo 12.30.  

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Sihteeri totesi kokouksessa läsnäolleet (liite 1). 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan työjärjestyksen mukainen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Kokouskutsun toimittaminen ja läsnäolevien määrä (vähintään puolet jäsenistä). 

PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Reetta Kettunen ja Olli Lappalainen. 

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Tuunanen ja Olli Lappalainen. 

 

5. ICT-muutoshaku, nopeutetulla menettelyllä ennakon hakeminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoituksellaan VN/23976/2021 käynnistänyt nopeutetun 

valtionavustushaun, jolla 16.9.2021 avatuneesta hausta on hyvinvointialueiden ennakkona 

mahdollisuus saada kunkin 1M€. Nopeutetulla aikataululla myönnettävä avustus kytketään 

osaksi edellä mainittua 16.9.2021 hakua. Esityslistan liitteenä 2 on kirje hausta. 
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ICT-muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen on valmistellut haettavan avustuskokonaisuuden ja 

 esittelee sitä kokouksessa. 

Esittelijän päätösesitys:  

Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin päättää hakea nopeutetulla menettelyllä  
olevan avustusennakon 1 M€ ICT-muutosjohtaja Tuomo Pekkarisen valmistelemalta pohjalta. 

Pöytäkirjamerkintä:  

Reetta Kettunen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.  

PÄÄTÖS: Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

6. Aluevaalit / Vesa Toivanen 

OKM:n ohje liitteenä 3 on täsmentänyt VATElle kuuluvaa tehtävää. Hyvinvointialueen 

aluevaalien vastuuvalmistelija Vesa Toivanen esittelee ehdotuksen vaalien toteutuksesta, 

esitys kokousaineistossa.  

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen on valmistellut liitteenä 4 olevan suunnitelman aluevaalien 

toteuttamiseksi. Uuden hyvinvointialueen hallintosääntöä ei vielä ole, mistä johtuen 

johtoryhmässä sovittiin, että täydennetään VATEn työjärjestystä vaaleja koskevilla pykälillä, 

jotka Vesa Toivasen johdolla valmistellaan.   

Johtoryhmässä 23.9.2021 todettiin myös, että Kuopio vastuutetaan koordinoimaan 

aluevaaleja, mistä johtuen tehdään kustannusten korvaamisesta sopimus Kuopiolle. Arvio 

kustannusten kokonaismäärästä 17 000 € + sotut. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin vastuuttaa Kuopion Vesa Toivasen johdolla käynnistämään ja 

toteuttamaan aluevaaleihin sille kuuluvat tehtävät. Kuopion kaupungin kanssa tehdään 

sopimus kustannusten korvaamisesta yhteensä 20.000 €.  

PÄÄTÖS: Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti tarkennuksilla, että kustannusarvio 

aluevaalien järjestämisestä on yhteensä 21.125 €. Lisäksi VATE hyväksyi aluevaalien 

järjestämisen tueksi Vesa Toivasen valmisteleman väliaikaisen aluevaalien työjärjestyksen. 

Asiakohdan liitteinä ovat suunnitelma ensimmäisten aluevaalien toteuttamisesta, 

työjärjestys ja tarkentunut kustannusarvio, jotka toimitettiin VATElle kokousta edeltävänä 

päivänä (liite 3 - 4).  

 

7. Lisärahoituksesta tehtävät uudet sopimukset  

 Vuodelle 2021 saatu avustus 888.910 € on VATEssa hyväksytyllä tavalla laadittu sopimuksilla 

korvattavaksi nykyisille organisaatioille. Näiden lisäksi on ilmennyt uusia tarpeita, joiden 

kustannuksiin ei vuoden 2021 avustus riitä. Maan hallitus esittää kuitenkin, että 

hyvinvointialueille myönnettäisiin oikeus aikaisempaan poiketen saada palautuksena 
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verollisiin hankintoihin sisältyvä vero 1.7.2021 alkaen. Näin ollen avustusta olisi käytettävissä 

vuonna 2021 vielä 172.000 € uusiin hankintoihin. 

Johtoryhmä on kerännyt uusia tarpeita seuraavasti ko. avustuksella korvattavaksi: 

- johtamisen facilitointiin liittyvä suorahankinta  20.000 € (joryssä varaus 30.000 €) 

- aluevaalien järjestäminen (OM uusi ohje)/Kuopio 20.000 € 

- VATEn nettisivut ja uusia näyttöjä / PSL    4.000 € 

- säätiöselvitys   10.000 € 

- riskienhallintaselvitys     7.000 € 

- viestintään /PSSHP     5.000€ 

Yhteensä    66.000 € 

Lisäksi tulisi varautua mm: 
- Strategiatyön facilitointiin -> käynnistyy 2021 puolella 

- Projektien johtamiseen (PMO-palvelut) 

- Valtuustotyön käynnistämiseen 2022 

- Juridiikkatuki -> tarve 2021 -2022/tammi 

- Pavelumuotoilu 2022 

Esittelijän päätösesitys: 

Kuopion kanssa tehdään sopimus aluevaalien järjestelyistä yhteensä 20.000 €. Merkitään 

muilta osin tunnistetut uudet rahoitustarpeet tiedoksi ja todetaan, että niiden osalta 

valmistelua voi edistää ja niistä tehdään sopimuksia, kun asioita on esim hankintoina 

valmisteltu ja hankintahinta on selvillä.  

PÄÄTÖS: VATE päätti tehdä Kuopion kanssa sopimuksen aluevaalien järjestämisestä tarkentuneen 

kustannusarvion mukaisesti yhteensä 21.125 €.  Muilta osin asia hyväksyttiin esittelijän 

päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

8. Hankintaohje  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen hankintayksikkönä on oltava ohje hankintojen 

suorittamiseksi. Esityslistan liitteenä 5 on luonnos hankintaohjeeksi. Hankintaperiaatteiden 

yhdenmukaisuus ja lakien noudattaminen ohjeluonnoksen perustana. 

Esittelijän päätösesitys:  

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy luonnoksen hankintaohjeesta 

toimintaperiaatteikseen. 

PÄÄTÖS: VATE hyväksyi hankintaohjeen käyttöön päätösesityksen mukaisesti.  

 

 

9. Päätös suorahankinnasta johtamisjärjestelmän kehittämisen tueksi. Kansallisen kynnysarvon alittava 
hankinta.  
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Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtamisen ja osaamisen -valmisteluryhmä on pyytänyt 
Fountain Park Oy:ltä tarjouksen (liitteenä 6) verkkoaivoriiheen perustuvan vuorovaikutteisen 
osallistumisprosessin toteuttamisesta hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän valmistelun 
tueksi. Fountain Park Oy:n menetelmää on käytetty mm. Uusimaa 2019 –
strategiaprosessissa, STM:n ja VM:n yhteisessä maakuntauudistuksen ammattilaisdialogissa 
sekä Kuntaliiton Uusi kunta 2025 -työssä.  

Hankinnan keskeisenä tavoitteena on hankkia johtamisjärjestelmän kehittämisen tueksi 
verkkopohjainen yhteiskehittämistyökalu, jonka avulla toteutetaan laajamittainen 
hyvinvointialueen nykyisen eri organisaatioiden johdon ja esimiesten osallistamisprosessi.  

Saadun tarjouksen mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelun tueksi saadaan 
verkossa toteutettava Verkkoaivoriihi© -työkalu. Fasilitoidussa osallistamisprosessissa 
osallistujat motivoidaan jakamaan ajatuksensa johtamisjärjestelmän kehittämiseksi; kukin 
omista lähtökohdistaan. Oman ideoinnin lisäksi osallistujat ristiin pölyttävät ajatuksiaan 
perehtymällä muiden osallistujien synnyttämiin ideoihin, sekä priorisoimaan niitä kukin 
omista lähtökohdistaan. Arvioinnin lisäksi osallistujien on mahdollista jatkojalostaa – rikastaa 
– arvioimiaan asioita, tuoden asioille omat perustelunsa ja näkökulmansa. Laadullisen 
osallistamisen ytimen muodostaa yksilöiden anonyymi osallistuminen ideoiden jakamiseen 
fasilitoidussa ympäristössä, jolla varmistetaan jokaisen osallistujan ja uuden idean 
tasapuolinen kohtelu. Kaikki saavat äänensä kuuluville. Verkkoaivoriihi –työskentely 
mahdollistaa siis asioiden laadullisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta, mutta 
osallistujien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi asioiden käsittelyä on mahdollista 
jatkaa vielä askeleen pidemmälle, ja ideoida osallistujien kesken, miten heidän ajatuksensa 
käytännössä toteutetaan.  

Tarjouksen suuruus on 19.800 euroa (alv 0). Työ toteutetaan pääosin lokakuun aikana. 
Liitteenä 1 olevassa tarjouksessa on ehdotus projektin aikataulusta ja etenemisestä. Projekti 
tulisi olla valmis lokakuun 2021 loppuun mennessä. Suorahankinnan perusteena on se, että 
markkinakartoituksen perusteella vastaavaa vuorovaikutteista osallistumismenetelmää ei ole 
muutoin tarjolla. Hankinta toteutetaan suoraan väliaikaisen valmistelutoimielimen ostona 
vuoden 2021 varoista. Mikäli arvonlisäverosta luvattu palalutusjärjestelmän piiriin 
kuuluminen ei hallituksen esityksen mukaisesti toteudu ja siten vuodelle 2021 tullut 
avustusten kokonaismäärä kasva oletetulla 172.000 €, kohdistetaan vuonna 2021 tehty 
hankinta vuoden 2022 avustuksista korvattavaksi. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia suorahankinnalla vuorovaikutteisen 
osallistamisprosessin liitteen 6 mukaisena kokonaisuutena Fountain Park Oy:ltä uuden 
hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän valmistelun tueksi yhteensä 19.800 € + alv. 

Päätös:  VATE hyväksyi suorahankinnan esittelijän päätösesityksen mukaisesti. 
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10. Ministeriöiden aluekierros 27.10.2021  

SOTE-ministeriöiden vuosittainen aluekierros on Pohjois-Savossa 27.10.2021. Tilaisuuden 

alustava ohjelma esitellään kokouksessa. 

Esittelijän päätösesitys:  

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi aluekierroksen ajankohdan ja ohjelman 

sekä päättää osallistumisestaan tilaisuuteen. 

PÄÄTÖS: VATE merkitsi tiedoksi SOTE-ministeriöiden aluekierroksen 27.10.2021 klo 11:00 -13:00. 

 

11.Kolmikantaneuvottelujen lopputulos Hyvinvointialueen TIKE tiloista  

Muutosjohtaja Jukka Koponen antaa tilannekatsauksen hyvinvointialueen 

tilannekeskuksesta. 

Esittelijän päätösesitys:  

Merkitään tiedoksi Jukka Koposen esittely. 

PÄÄTÖS: Kokousasia ei ole julkinen. Merkittiin tiedoksi Jukka Koposelta kuultu esittely. 

 

12.Käynnistetyt ICT-suunnitteluprojektit 

 ICT-muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen esittelee käynnissä olevia ICT-suunnitteluprojekteja. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

PÄÄTÖS: VATE merkitsi tiedoksi saadun tilannekatsauksen ICT-suunnitteluprojekteista. 

 

13. Tilannekatsaus tukipalvelujen valmistelusta 

Muutosjohtaja Janne Niemeläinen esittelee tilannekatsauksen Pohjois-Savon 

hyvinvointialueen tukipalvelujen valmistelusta. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja tekee tarvittaessa 

linjauksia tukipalvelujen valmisteluun. 

PÄÄTÖS: VATE merkitsi tiedoksi saadun tilannekatsauksen. Tukipalveluiden valmistelujen yhteydessä 
on pidetty useampi maakunnallinen yhteistapaaminen (tukipalvelufoorumi, kuntainfo, 
webinaari) koskien Hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottamista. Linjaus tukipalveluiden 
tuottamisesta tulee päätettäväksi 22.10.2021.   

 
7.10.2021 kuullaan isoimpien InHouse yhtiöiden toimitusjohtajia mm kysymysasetteluilla:  
- miksi hyvinvointialueen tulisi valita yhtiö tuottajaksi, 
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- miten yhtiö on varautunut olemaan hyvinvointialueen tuottaja ja 

- kuinka yhtiö tuottaa palvelut alenevassa rahoituksessa? 

VATEn on tehtävä ratkaisuja (linjauksia) yhtiökumppaneista hyvinvointialueen valmistelun 

turvaamiseksi, samalla tehden linjauksia myös tulevasta omistajaohjauksesta, jotka 

lopullisesti aluevaltuusto myöhemmin lopullisesti päättää. 

14. Muut asiat 

Esittelijän päätösesitys: 

Viestintäjohtaja Petteri Alanko nimetään pysyvänä asiantuntijana osallistumaan VATEn 

kokouksiin, jotta tiedotteet ja viestintä kokouksissa käsitellyistä asioista saadaan 

varmistettua. 

PÄÄTÖS: VATE hyväksyi päätösesityksen ja Petteri Alanko nimettiin pysyväksi asiantuntijaksi VATEn 

kokouksiin.  

 

15. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset. 

Esittelijän päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi, että kokousvaraukset on tehty 1. kokouksessa sovitulla tavalla 18.5.2022 

saakka ja kokouskutsut on lähetetty varsinaisille jäsenille. Mikäli jäsen ei itse osallistu tulee 

hänen itse siirtää kutsu varahenkilölleen. 

PÄÄTÖS: Sovittiin, että kokous 20.10.2021 (syyslomaviikko) siirretään pidettäväksi 18.10.2021 ja 

muilta osin tehdyt kokousvaraukset pidetään ennallaan.  

 

16. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Jari Saarinen päätti kokouksen klo 13.50.  

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

spostilla 7.10.2021 

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
spostilla 7.10.2021  spostilla 7.10.2021 
Timo Tuunainen  Olli Lappalainen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pohjois-savo.fi/VATE allekirjoitusten jälkeen. 
 
 
 
 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pohjois-savo.fi/VATE


Lähettäjä: Lappalainen Olli <olli.lappalainen@sisasavontk.fi>  
Lähetetty: torstai 7. lokakuuta 2021 8.33 
Vastaanottaja: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi> 
Aihe: VS: VATEn kokouksen 6.10.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi  
 
ok on. 
 
ainoastaan kohta 11 mietin pitäisikö avata miksi ei julkinen. mutta taijat sinä tietää paremmin 
Olli 
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>  
Lähetetty: torstai 7. lokakuuta 2021 7.32 
Vastaanottaja: Tuunainen Timo <timo.tuunainen@varkaus.fi>; Lappalainen Olli 
<olli.lappalainen@sisasavontk.fi>; jari.saarinen <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu 
<satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Aihe: VATEn kokouksen 6.10.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi  
Tärkeys: Suuri 
 
Hei pöytäkirjantarkastajat Timo ja Olli sekä hyväksyjä Jari 
 
Oheisena eilisen kokouksen pöytäkirja teille tähän sähköpostiin vastauksillanne sähköisesti tarkastettavaksi 
ja tarkastusten jälkeen 
Jarille hyväksyttäväksi. Liitämme sähköpostiviestin pöytäkirjaan. 
 
t.Satu ja Tarja 
  ********************************************* 

Tarja Miettinen 

hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM 
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus 
Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin 
 
Pohjois-Savon liitto 
Sepänkatu 1, PL 247 
70101 KUOPIO 
 
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi 
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157 

 
 
 
 
Tämä ok. 
Timo 
 
 
 
Lähetetty laitteesta Galaxy 
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-------- Alkuperäinen viesti -------- 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>  
Päivämäärä: 7.10.2021 7.32 (GMT+02:00)  
Saaja: Tuunainen Timo <Timo.Tuunainen@varkaus.fi>, Lappalainen Olli <olli.lappalainen@sisasavontk.fi>, 
"jari.saarinen" <jari.saarinen@kuopio.fi>, Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>  
Aihe: VATEn kokouksen 6.10.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi  
 
Hei pöytäkirjantarkastajat Timo ja Olli sekä hyväksyjä Jari 
  
Oheisena eilisen kokouksen pöytäkirja teille tähän sähköpostiin vastauksillanne sähköisesti tarkastettavaksi 
ja tarkastusten jälkeen 
Jarille hyväksyttäväksi. Liitämme sähköpostiviestin pöytäkirjaan. 
  
t.Satu ja Tarja 
  ********************************************* 
Tarja Miettinen 

hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM 
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus 
Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin 
  
Pohjois-Savon liitto 
Sepänkatu 1, PL 247 
70101 KUOPIO 
  
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi 
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157 

 
  
  
Hei, kokouksen kulun mukainen. KIITOS: yt jari 
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>  
Lähetetty: torstai 7. lokakuuta 2021 7.32 
Vastaanottaja: timo.tuunainen <timo.tuunainen@varkaus.fi>; Lappalainen Olli 
<olli.lappalainen@sisasavontk.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu 
<satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Aihe: VATEn kokouksen 6.10.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi  
Tärkeys: Suuri 
 
Hei pöytäkirjantarkastajat Timo ja Olli sekä hyväksyjä Jari 
 
Oheisena eilisen kokouksen pöytäkirja teille tähän sähköpostiin vastauksillanne sähköisesti tarkastettavaksi 
ja tarkastusten jälkeen 
Jarille hyväksyttäväksi. Liitämme sähköpostiviestin pöytäkirjaan. 
 
t.Satu ja Tarja 
  ********************************************* 

Tarja Miettinen 

mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
mailto:Timo.Tuunainen@varkaus.fi
mailto:olli.lappalainen@sisasavontk.fi
mailto:jari.saarinen@kuopio.fi
mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi
mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
mailto:timo.tuunainen@varkaus.fi
mailto:olli.lappalainen@sisasavontk.fi
mailto:jari.saarinen@kuopio.fi
mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi


hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM 
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus 
Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin 
 
Pohjois-Savon liitto 
Sepänkatu 1, PL 247 
70101 KUOPIO 
 
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi 
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157 
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  LIITE1 

Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet 

Kokoukseen osallistuminen 6.10.2021 

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

(x) Jari Saarinen (pj) ( ) Mikko Korhonen 

(x) 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 

(x) Timo Tuunainen TEAMS ( ) Anitta Korhonen  

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

(x) Janne Niemeläinen ( ) 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) ( ) Laura Natunen 

(x) Ilkka Fritius        TEAMS  ( ) Kirsi Ruutala 

                                                                                                                                                  

Muut osallistujat: 

(x) Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja 
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Ilmoitus valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen uudistamiseen liittyvän ICT-muutoksen esivalmisteluun 

Yleistä avustuksesta 

STM käynnisti 16.9.2021 valtionavustushaun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

uudistamiseen liittyvän ICT-muutoksen tueksi. Haettavaksi tuli yhteensä 220 miljoonaa euroa ja 

avustuspäätösten tavoiteaikatauluksi asetettiin joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 välinen aika. 

Edellä mainitun valtionavustushaun käynnistämisen jälkeen on tuotu esiin, että 

valtionavustuspäätösten viipyminen vuoden loppuun saakka vaarantaa ICT-muutoksen hallitun 

läpiviemisen annetussa aikataulussa. Tästä syystä osa edellä mainitusta 220 miljoonasta eurosta 

myönnetään nopeutetulla aikataululla muutoksen esivalmisteluun. Esivalmisteluavustuksen 

tarkoituksena on kattaa ICT-muutoksen välittömän käynnistämisen kannalta välttämättömät ICT-

kustannukset. 

Käynnistystoimia varten haettavaksi varataan enintään 23 000 000 euroa, josta kunkin hakijan 

haettavaksi osoitettava enimmäismäärä on 1 000 000 euroa. Avustus myönnetään 

hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon 

muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (820/2021) 

perusteella. 

Avustus myönnetään asetuksen 3 § mukaisiin kustannuksiin, joiden välitön käynnistäminen on 

välttämätöntä uudistuksen aikataulun kannalta. Nopeutetulla aikataululla myönnettävä avustus 

kytketään osaksi edellä mainittua 16.9.2021 käynnistettyä valtionavustusta kahdella tavalla: 

1. Nopeutetusti myönnettävä avustus on käytettävä kokonaisuudessaan ennen kuin 

myöhemmin myönnettävää täydentävää avustusta voidaan maksaa. 

2. Nopeutetusti myönnettävä avustus huomioidaan arvioitaessa kullekin hakijalle myöhemmin 

myönnettävän täydentävän avustuksen määrää 

Avustuksen hakuaika alkaa 24.9.2021 ja loppuu 22.10.2021.  

Avustuksen hakeminen 

Haku toteutetaan niin sanottuna rullaavana hakuna, eli kullekin hakijalle voidaan valmistella 

valtionavustus- ja maksatuspäätös heti, kun kyseisen alueen riittävät tiedot sisältävä hakemus on 

saapunut. Näin varmistetaan riittävän nopea rahoitus alueiden suunnittelutoimiin. 

Valtionavustusta haetaan avustuksen myöntäjältä täyttämällä sähköinen hakulomake sekä 

toimittamalla allekirjoitettu hakemus liitemateriaaleineen sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon 

(kirjaamo@stm.fi) siten, että viestin otsikkokenttään merkitään viite VN/23976/2021. Hakemuksen 

ollessa puutteellinen, se otetaan käsiteltäväksi, mutta sitä tulee täydentää puutteellisilta osin 

mailto:kirjaamo.stm@gov.fi
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ministeriön asettamassa määräajassa hallintolain (434/2003) säännösten mukaisesti. Kukin 

avustuksen hakija voi jättää vain yhden hakemuksen. 

Hakemuksen on sisällettävä seuraavat asiat: 

1. Allekirjoitettu kansilehti 

2. Avustuksen maksamista varten tarvittavat tiedot 

3. Tämän ilmoituksen liitteenä 1 oleva suunnitelmapohja täytettynä 

4. Tiivis kuvaus kehittämistoiminnan organisaatiosta 

Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa huomioidaan erityisesti nopeutetusti 

maksettavan esivalmisteluavustuksen välttämättömyyttä koskevat perustelut. Valtionavustuksen 

myöntämiseksi ja maksamiseksi ei edellytetä valtionavustuksen saajan osallistumista rahoitukseen. 

Avustukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 28.70.05. 

Valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään valtionavustuslain (688/2001) 7 

§:ssä. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin.  

Avustuksen käyttöaika ja hyväksyttävät kustannukset 

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.7.2021, eli kyseisestä päivästä lukien syntyneitä kustannuksia voidaan 

kattaa avustuksella. Avustus on lähtökohtaisesti käytettävissä vuosien 2021-2025 aikana. Käyttö on 

kuitenkin mahdollista vielä alkuvuodesta 2026 koska osa vuoden 2025 talousarviomäärärahan 

maksatuksista toteutettaneen vasta vuoden 2026 puolella. 

Valtionavustukseen oikeuttavia kuluja ovat avustuksen käytön kannalta tarpeelliset ja määrältään 

kohtuulliset henkilöstökustannukset, matkakustannukset, toimitilojen, laitteiden ja kaluston vuokrat, 

asiantuntijapalvelujen käyttö sekä materiaalien ja tarvikkeiden kustannukset. Alla näitä kululajeja on 

kuvattu selkeyden vuoksi yksityiskohtaisemmin. Varsinaiset sitovat ohjeet hyväksyttävistä 

kululajeista annetaan varsinaisen valtionavustuspäätöksen yhteydessä. 

1. Henkilöstökustannukset, joihin lasketaan hankkeessa työskentelevän koko- ja osa-aikaisen 

henkilöstön palkat (loma-ajan palkkakuluineen), tuntipalkat, palkkiot (pl. ostetut palvelut ja 

tulospalkkiot), eläkekulut ja muut lakisääteiset henkilösivukulut. Myös organisaatiossa jo 

työskentelevän henkilöstön hankkeelle tekemä työaika (ns. työpanoksen siirto) voidaan 

katsoa hankkeen kuluksi, jos henkilö tekee työtä hankkeelle. Huomioi, että vain osan 

työajastaan hankkeelle tekevän työntekijän edellytetään pitävän työajanseurantaa. 

2. Vapaaehtoiset henkilöstökulut, joita ovat työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut, 

lounas- tai virkistyssetelikulut sekä työntekijöiden koulutus- tai työnohjauskulut. Huomioi, 

että koulutus- ja työnohjauskuluista hyväksyttäviä eivät ole ne kulut, jotka aiheutuvat 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 5 §:ssä tai terveydenhuoltolain 

(1326/2010) 5 §:ssä tarkoitetusta kunnan tai muun työnantajan lakisääteisestä 

täydennyskoulutusvelvoitteesta. 
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3. Matkakustannukset, jotka ovat muutoksen kannalta tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia. 

Valtionavustukseen oikeuttavia kotimaan matkakustannuksia ovat hankkeen työntekijöiden, 

asiantuntijapalveluiden tarjoajien, kuten kouluttajien, sekä hankkeen mahdollisen 

ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten matkakulut. Matkakulujen tulee olennaisesti liittyä 

hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Matkustuksessa tulee noudattaa toimialojen yleistä 

matkustussääntöä (esim. KVTES) ja työnantajan ohjeistusta. Ulkomaille kohdistuvien 

matkojen osalta tarvitaan avustuksen myöntäjän erillinen suostumus ennen kulujen 

syntymistä.  

4. Toimitilojen, laitteiden ja kaluston vuokrat. Avustettavasta toiminnasta johtuvat tarpeelliset 

ja määrältään kohtuulliset vuokrakulut ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Mikäli avustettu 

toiminta tapahtuu avustuksen saajan omistamissa tiloissa, toimitilakuluksi hyväksytään vain 

tiloista maksettava hoitovastike sekä toimitilojen käyttö- ja ylläpitokuluja, elleivät ne jo 

sisälly edellä mainittuun hoitovastikkeeseen. Korjaus- ja rahoitusvastikekuluja ei voida 

kattaa avustuksella. 

5. Ulkopuolisista lähteistä hankitun tutkimuksen, tietämyksen sekä konsultoinnin ja vastaavien 

asiantuntijapalveluiden (esim. projektipäällikkö tai taittopalvelut) kustannukset. 

6. Materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset sekä muut 

toimintakustannukset. Materiaalikuluksi katsotaan hankkeen toimintaa varten tarvittavat 

aineistot, kuten julkaisut, opetusmateriaalit tai päivittäiseen toimintaan tarvittavat 

hyödykkeet. 

Kustannuksiin hyväksytään myös asetuksen (820/2021) 2 §:n mukaisten avustuskohteiden 

edellyttämät välttämättömät pitkävaikutteiset menot sekä osakkeiden ja osuuksien hankinta. Tällä 

halutaan varmistaa esimerkiksi välttämättömät inhouse-yhtiöjärjestelyt sekä pitkävaikutteisiin 

menoihin sitoutuminen, esimerkiksi tietojärjestelmäinvestointien tapauksessa. Kustannusten on 

oltava kirjanpidon toteutuneisiin menoihin perustuvia. Avustusta ei saa käyttää sellaiseen 

tarkoitukseen, johon myönnettävä tuki on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. 

LIIITEET: 

Liite 1 – suunnitelmapohja (Excel) 
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KOPONJUPohjois-Savon VATE  Esitys  

Demokratia/Vaalit  4.10.2021  

Vesa Toivanen 

 

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 

 

 

ENSIMMÄISTEN ALUEVAALIEN TOTEUTUS   

 

Taustaa aluevaalien järjestämisestä 

Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 23 §:n mukaan valtuutetut ja varavaltuutetut 
aluevaltuustoon valitaan hyvinvointialueella toimitettavissa vaaleissa (aluevaalit).  

Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Aluevaalit 
toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen 
äänioikeus. Aluevaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa (714/1998). 

Säännönmukaiset aluevaalit toimitetaan kuntavaalien yhteydessä huhtikuun kolmantena 

sunnuntaina. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

voimaanpanoa koskevan lain (616/2021) 16 §:n mukaan ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 

23.1.2022 ja vaaleissa valittavan aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022.  

Toimeenpanolain mukaisesti Itä-Suomen aluehallintoviraston asettama aluevaalilautakunta 

huolehtii ehdokasasettelun järjestämisestä ja aluevaalien tuloksen vahvistamisesta. 

Aluehallintovirasto on vahvistanut aluevaalilautakunnan kokoonpanon päätöksellään 

28.9.2021.  

Aluevaalilautakunnan työn tukeminen 

Oikeusministeriön kirjeessä 14.9.2021 (VN/16839/2021) on selvitetty toimenpiteitä, jotka 

liittyvät aluevaalilautakunnan työn hallinnolliseen tukemiseen.  Jäljempänä selvitetään 

kirjeessä mainittuja tehtäviä ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä VATE:n taholta.   

Aluevaalilautakunnan kokoukset 

Aluevaalilautakunta tulee kokoontumaan arviolta 6 kertaa. Kokoukset voidaan pitää osittain 

etäkokouksina (Teams), ellei läsnäolokokous ole mahdollinen.  Ensimmäinen kokous on 

tarkoitus pitää lokakuun aikana. Alustavan suunnitelman mukaan lautakunta voisi käyttää 

kokouksiin Kuopion kaupungin osoittamia tiloja (esim. kaupungintalo).  
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Vaalilain 12 §:n mukaan aluevaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 

Aluevaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 

§:ssä. Aluevaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se 

päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi 

osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. 

Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetun 

hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolo- ja 

puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. 

Suosituksena on, että aluevaalilautakunta nimeää toimintavarmuuden turvaamiseksi kaksi 

sihteeriä. Esim. Kuopion kaupungin keskusvaalilautakunnan käytäntönä on ollut, että 

sihteereitä nimetään kaksi ja heille maksetaan vaalityöstä erillinen palkkio. Sihteerit toimivat 

lautakunnan esittelijöinä ja vastaavat lautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden 

valmistelusta.  Lisäksi tarvitaan kolmen arviolta henkilötyöpäivän työpanos tekniseen 

avustamiseen. 

Lautakunnan päätöksenteko edellyttää myös tarvittavien määräysten ottamista 

hallintosääntöön. Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan hallintosäännössä 

annetaan tarpeelliset määräykset mm. toimielimen kokoontumisesta, esittelystä, pöytäkirjan 

laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta. Hallintosääntö on valmisteilla ja se on 

tarkoitus vahvistaa myöhemmin. Tässä vaiheessa tarpeelliset määräykset voidaan ottaa 

erikseen vahvistettavaan aluevaalilautakunnan työjärjestykseen, joka perustuu pääosin 

Vaten työjärjestykseen.  

Aluevaalilautakunnan jäsenten palkkiot ja henkilöstön palkkiot 

Vaalilain 188 §:n 2 momentin mukaan aluevaalilautakunnan kustannuksista vastaa 

hyvinvointialue. 

Ohjekirjeen mukaan valmistelutoimielimen tulee laatia päätös maksettavista kokous-, 

työtunti- ym. palkkioista mahdollisimman pian. Palkkiotason määrittelyssä luonteva 

verrokkikunta on se kunta, jonka alueella lautakunta tulee kokoontumaan. Tässä tilanteessa 

se tulisi olemaan Kuopio. 

Kuopion kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnan jäsenelle maksetaan 

kokouspalkkiota 125 euroa ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Lisäksi suoritetaan 

korvausta ansionmenetyksestä enintään 40 e/h ja matkakuluista. 

Hallintosäännön mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle on lisäksi maksettu 

vaalikohtainen kertapalkkio määrältään 2.000 euroa. Mainittua käytäntöä noudattaen 

aluevaalilautakunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi aluevaalien osalta 1.000 

euron kertapalkkio.  
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Kuopion kaupungin keskusvaalilautakunta on maksanut sihteereille vaalikohtaisen 

kertakorvauksen, joka on määritelty vaalien vaatiman työmäärän perusteella erikseen. Muun 

avustavan henkilökunnan palkka on ollut n. 25 e/h. Mainittua käytäntöä noudattaen 

sihteerikohtaiseksi kertapalkkioksi esitetään 2.500 euroa ja avustavan henkilöstön palkaksi 

25 e/h.   

Aluevaalien menoarvio on n. 21.125 euroa. Alustavan suunnitelman mukaan vaalien 

toimittamiseen liittyvä hallinnollinen palvelu ja tuki on tarkoitus järjestää 

viranomaisyhteistyönä yhdessä Kuopion kaupungin kanssa.  Yhteistoiminnasta tehdään 

erillinen sopimus.        

IT-laitteet 

Aluevaalilautakunta käyttää oikeusministeriön selainpohjaista vaalitietojärjestelmää. 

Olettamuksena on, että lautakunnan jäsenet ja sihteeristö käyttävät vaalityössä omia tai 

muutoin käytössään olevia laitteita.       

Vaaleja koskeva keskeinen aikataulu   

Ehdokashakemukset tehtävä aluevaalilautakunnalle 14.12.2021 mennessä.  

Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. 

Vaalipäivä 23.1.2022.  

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa kuntakohtaisen vaalituloksen 26.1.2022. 

Aluevaalilautakunta vahvistaa hyvinvointialueen vaalituloksen 26.1.2022. 

Aluevaltuustot aloittavat toimikautensa 1.3.2022.     

  
Esitys Väliaikainen toimielin hyväksyy liitteenä olevan aluevaalilautakunnan työjärjestyksen ja 

vahvistaa aluevaalien 2022 talousarvion.   
 
 
 
Liitteet 1. työjärjestys 
 2. talousarvio 
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POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUEEN ALUEVAALILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS  
 

 

Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin hyväksynyt 6.10.2021 

Voimaantulo 7.10.2021 

 

 

1 LUKU: SOVELTAMINEN, ORGANISAATIO JA TOIMIVALTA 

 

1 § 

Työjärjestyksen soveltaminen ja voimassaolo  

 

Työjärjestystä noudatetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan 

päätöksenteossa siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen 

hallintosäännön hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 22 §:n mukaisesti. 

 

2 § 

Aluevaalilautakunnan kokoonpano 

 

Vaalilain (714/1998) 12 a §:n mukaan aluevaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on 

kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he 

tulevat jäsenten sijaan.  

 

Sosiaali- terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 16 §:n mukaisesti Itä-

Suomen aluehallintovirasto on asettanut päätöksellään 28.9.2021 Pohjois-Savon 

hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan 23.1.2022 toimitettavia aluevaaleja varten. 

 

3 §  

Aluevaalilautakunnan tehtävät ja toimivalta  

Aluevaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää 
muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan 

oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan (vaalilaki 12 b). 

Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetun 
hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolo- ja 

puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 

(vaalilaki 12 b). 

Sen lisäksi, mitä aluevaalilautakunnan vaalien toimittamiseen liittyvistä lakisääteisistä 
tehtävistä on säädetty vaalilaissa, aluevaalilautakunta päättää ensimmäisten aluevaalien 

toimittamisen osalta: 

1) sihteerin ja muun avustavan henkilöstön valinnasta ja palkkauksesta; 

2) vaalien toimittamiseksi tarvittavien palveluiden ja irtaimiston hankkimisesta. 

4 § 

Nimenkirjoitusoikeus 

 

Aluevaalilautakunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä hankinnat 
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allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.  

 

 

2 LUKU: KOKOUSMENETTELY  

 

5 § 

Aluevaalilautakunnan päätöksentekotavat 

Vaalilain 12 §:n mukaan aluevaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen 

on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, aluehallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen 
varajäsenen. Aluevaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään 

hallintolain 27–30 §:ssä. 

Aluevaalilautakunta voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokoukseen 

osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai etäyhteyksillä. Aluevaalilautakunta voi pitää myös 

kokouksen sähköpostikokouksena. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä 

asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. 

 

6 §  
Kokousaika ja -paikka 

 

Aluevaalilautakunta päättää kokoustensa ajan ja paikan ottaen huomioon vaalilain säännökset. 

Kokous pidetään myös, milloin 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. 

7 § 

Kokouskutsu 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 

aluevaalilautakunnan päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset 

syyt ole esteenä. 

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -

velvollisuus. 

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään, mikäli mahdollista, vähintään kolme arkipäivää ennen 

kokousta. 

8 § 

Sähköinen kokouskutsu 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti.  

9 § 
Esityslistan julkaiseminen yleisessä tietoverkossa 

Esityslistat julkaistaan Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla siihen saakka, kunnes Pohjois-

Savon hyvinvointialueen omat nettisivut valmistuvat, jonka jälkeen esityslistat julkaistaan 

siellä. 
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Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä 

sekä salassa pidettävät tiedot.  

Verkossa julkaistavasta esityslistasta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, mikäli erityi-

sestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteet julkais-

taan verkossa ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden ja alueella toimivien yhteisöjen 

tiedonsaanti-intressi. 

10 § 

Jatkokokous 

 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, asiat voidaan 

siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähete-

tään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksenteko-

tavasta. 

 

11 § 

Varajäsenen kutsuminen  

 

Aluevaalilautakunnan puheenjohtajan tai lautakunnan esittelijän on kutsuttava 

sijaantulojärjestyksessä oleva varajäsen kokoukseen, mikäli varsinainen jäsen ei pääse 

kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua 

jonkin asian käsittelyyn, puheenjohtaja tai lautakunnan esittelijä voi kutsua varajäsenen 

yksittäisen asian käsittelyyn.  

 

12 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Aluevaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 

 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä onko kokous laillisesti koolle kut-

suttu ja päätösvaltainen. 

 

13 § 

Tilapäinen puheenjohtaja 

 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, va-

litaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.  

 

14 § 

Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 

 

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä lautakunnan kokouk-

sessa.  

 

15 §  

Asioiden käsittelyjärjestys 

 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei lautakunta toisin päätä. 

 

16 § 

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely 
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Aluevaalilautakunta voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, 

ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  

 

Kokouskutsussa mainitsemattoman käsiteltäväksi otetun asian esittelijä voi esittää asian pa-

lauttamista valmisteltavaksi, jolloin hänen ei tarvitse tehdä asiassa muuta päätösehdotusta. 

Tässä tapauksessa asiaa ei käsitellä kokouksessa. 

 

Jos asiaa ei ole valmisteltu, asia voidaan ratkaista päätöksellä vain lautakunnan yksimielisellä 

päätöksellä.  

 

17 §  

Esittelijä 

 

Aluevaalilautakunnan esittelijänä toimii lautakunnan sihteeri. 

 

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. 

 

18 § 

Esittely 

 

Asiat päätetään aluevaalilautakunnan kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijä vastaa 

esittelemiensä kokousasioiden valmistelusta ja tekee 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. 

 

Aluevaalilautakunta 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. 

 

19 § 

Kokouksen julkisuus 

 

Kokous on julkinen vain, jos aluevaalilautakunta niin päättää. 

 

20 § 

Esteellisyys 

 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen läsnäolijan on ilmoitettava esteellisyydestään ja 

esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava 

kokouksesta. 

 

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys lautakunnan 

ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi 

olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.  

 
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan 

asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 

 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 
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21 § 

Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi  

 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta 

valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seu-
raavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain 

tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus 

hylätään, asian käsittely jatkuu. 
 

22 § 

Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 

 

Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 
 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja toteaa keskustelun päättyneeksi. Puheenjoh-

taja toteaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 
 

23 § 

Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuk-

sen lautakunnan päätökseksi. 

 

Jos puheenjohtaja toteaa lautakunnan yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä 

ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen lautakunnan päätökseksi. 

 
24 § 

Äänestykseen otettavat ehdotukset 

 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaih-

toehtoisena tai ehdollisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänes-
tykseen. 

 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus 
katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

 

25 § 

Äänestystapa ja äänestysjärjestys 

 
Äänestys toimitetaan nimenhuudolla tai lautakunnan päättämällä muulla tavalla. Äänestys 
toimitetaan avoimesti. Jokaisella lautakunnan jäsenellä tai paikalla olevalla varajäsenellä 

varsinaisen ollessa estynyt on äänestyksessä yksi ääni. Äänten mennessä tasan 

puheenjohtajan ääni ratkaisee asian. 
 

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää 
lautakunnan 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 
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asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. 

 
2. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, 

sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen. 

 

 

26 § 

Äänestyksen tuloksen toteaminen 

 
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 

 

27 § 

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa lautakunnan puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja 

pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan 

näkemyksen mukaan. 

 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  

 

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.  

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.  

Lautakunnan pöytäkirjaan merkitään ainakin: 

1)  järjestäytymistietoina:  

 

• toimielimen nimi 

• kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset  

• kokouspaikka 
• läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä  

• kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2) 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 

• asiassa tehty päätös  

• eriävä mielipide 

3) muut tiedot:  

• salassapitomerkinnät 

• puheenjohtajan allekirjoitus 

• pöytäkirjanpitäjän varmennus 

• merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 
• merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut ylei-

sesti nähtävänä. 

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä 

muutoksenhakukiellot. 
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28 § 

Päätösten tiedoksianto  

 

Aluevaalilautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va-

litusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Pohjois-Savon liiton kirjaamossa 

ja Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla siihen saakka, kunnes Pohjois-Savon hyvinvointialueen 

omat nettisivut valmistuvat. 

 

 

3 LUKU: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 

 

29 § 

Yleiset määräykset 

 
Luottamushenkilöille suoritetaan palkkaa tai palkkiota luottamustoimen hoitamisesta korvausta 

ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä 

matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti. 

 
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, tilaisuudesta 

laadittuihin muistioihin tai muuhun luotettavaan selvitykseen. 
 

Luottamustoimipalkkiot ja luottamustoimen hoidosta aiheutuvat muut korvaukset maksetaan 

kahden kuukauden välein.  

 

30 §  

Kokouspalkkiot ja vaalikohtainen palkkio 

 

Aluevaalilautakunnan kokouksista suoritetaan jäsenelle, sihteerille ja ulkopuoliselle   

henkilöstölle kokouspalkkiona 125 euroa. 
 

Lautakunnan puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 
%:lla korotettuna. Puheenjohtajan palkkio maksetaan kokouksen osalta ainoastaan yhdelle 

luottamushenkilölle.  

 
Mikäli sama toimielin kokonaisuudessaan kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, 

maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio. 
 

Aluevaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kullakin kerralla vaalikohtainen kertapalkkio 

1.000 euroa 
 

31 §  

Muut korvaukset 
 

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista 

koskeva vaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 
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Aluevaalilautakunnan kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä 

matkoista suoritetaan korvaus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 

mukaan.   
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä vain silloin, kun menetys on 

todella tapahtunut. Korvaus voi olla enintään tosiasiallista menetystä vastaava. Samoin 
edellytyksin maksetaan korvausta kohtuullisista kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi 

aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä 

kultakin alkavalta tunnilta. Ulkopuolisille suorittamistaan kustannuksista (esim. lastenhoidon 
järjestäminen) luottamushenkilön tulee esittää tosite. Lisäksi luottamushenkilön tulee 

hakemuksessaan vakuuttaa, että aiheutunut kustannus on tarpeellinen luottamustoimen 

hoitamisen kannalta. 
 

Ansionmenetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on 40 euroa tunnilta ja muun 

korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tunnilta. 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.  

 
32 §  

Tulkintatilanteiden ratkaiseminen 
 

Palkkion perusteesta tai määrästä syntyneet erimielisyydet ratkaisee Pohjois-Savon 

hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, joka voi perustellusta syystä 
yksittäistapauksessa päättää palkkiosta tästä säännöstä poiketen. 
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Aluevaalien 23.1.2022 talousarvio  Vesa Toivanen/4.10.2021  

 

 

 

     MENOT 

 

aluevaalilautakunnan kokoukset (6 kpl a 687,50 e)  4125 e   

puheenjohtajan palkkio    1000 e 

sihteeristön palkkiot    6500 e   

avustavan henkilökunnan palkkamenot    1500 e  

ehdokaslistan painatus    4000 e  

varaus muihin menoihin (ansionmenetykset, tilavuokrat jne) 4000 e 

 

      

yhteensä     21125 e 
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POHJOIS-SAVON VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN HANKINTAOHJE 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (hankintayksikkö) hankinnat valmistel-

laan VATEn johtoryhmän toimesta ja hyväksytetään väliaikaisessa toimielimessä ennen hankintaa. Hankin-

tojen kilpailutus tehdään julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti.  

Hankintalain kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja kutsutaan pienhankinnoiksi. Pienhankintojen kil-

pailutus on jätetty hankintalain soveltamisen ulkopuolelle, minkä johdosta ne voidaan toteuttaa kevyem-

millä menettelyillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pienhankintoja tulisi kilpailuttaa. Myös pien-

hankintaa suunnitellessa tulee muistaa periaatteet avoimuudesta ja tasapuolisesta kohtelusta.   

Käytännössä pienhankinnat tulisi kilpailuttaa hankintayksikön omien hankintaohjeiden, toimintasääntöjen 

ja määräysten mukaisesti. Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen hankinnat yli 20.000 € kilpailu-

tetaan kevyennetyllä menettelyllä pyytämällä 2-3 eri toimittajalta tarjoukset. Voittaneesta tarjouksesta val-

mistellaan valintapäätös johtoryhmän toimesta väliaikaiselle toimielimelle, jolloin hankintaan tulee muu-

toksenhakuoikeus. Näin ollen suorahankinnan rajan 60.000 € alittavistakin hankinnoista saadaan avoimem-

pia ja tasapuolisempia mahdollisille tarjoajille. 

Hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa noudatetaan työjärjestyksen alla olevia kohtia. 

Työjärjestys 7 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivalta  
  
Väliaikaisella valmistelutoimielimellä on lakisääteiset tehtävät ja toimivalta, jotka määräytyvät hyvinvointialueiden 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädän-
nön toimeenpanolaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta).  
 ………  
Väliaikainen valmisteluelin voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, 
että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2023.  
  
Väliaikainen valmistelutoimielin voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle, jos siirtämistä ei ole laissa tai 
tässä työjärjestyksessä kielletty. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi siirtää toimivaltaa edelleen.  
 
Työjärjestys 9 § Viranhaltijoiden toimivalta ja tehtävät  
  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen johtoryhmän puheenjohtaja toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen:  
  
- valmistelun operatiivisena johtajana  
- esittelijänä   
- työnantajan edustajana  
- laskujen hyväksyjänä (laskut asiatarkastaa hallinnollisesta tuesta vastaava viranhaltija)   
  
Työjärjestys 9.1§ Nimenkirjoitusoikeus  
  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä hankinnat nimenkirjoitusoikeus 
on kahdella väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajistoon valitulla henkilöllä yhdessä (puheenjohtaja, vara-
puheenjohtajat).  
 
OHJE HYVÄKSYTTY PS VATESSA 6.10.2021 



Johdon ja esimiesten Verkkoaivoriihi©
Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän jatkokehittämiseksi

Ylä-Savon sote TARJOUS

Toimitusjohtaja Leila Pekkanen

28.9.2021

Fountain Park Oy

Liiketoimintajohtaja Jari Latvalahti



27.9.2021

• Viitaten 27.9.2021 Teams –palaverin keskusteluihin Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelusta 

vastuussa olevan ryhmän sekä Fountain Park Oy:n kesken:
✓ Leila Pekkanen

✓ Kati Kantanen

✓ Jari Saarinen

✓ Anne Kantanen

✓ Eija Jestola

✓ Juuso Tamminen

✓ Jari Latvalahti (Fountain Park)

• Teemat, joiden ympärille kaavaillaan johdon ja esimiesten Verkkoaivoriihi –työskentelyä:
✓ Johtamisjärjestelmän / -mallin rakentaminen

• Huom! Projektin tarkka sisältö, teemat, tavoitteet sekä tieto- ja tulostarpeet täsmennetään yhdessä 

aloituspalaverissa.

Saatteeksi

2



27.9.2021

• Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ehdotamme Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelun tueksi verkossa 
toteutettavaa johdon ja esimiesten yhteistä laadullista yhteiskehittämisprosessia Verkkoaivoriihi© -työkalua 
hyödyntäen.

• Fasilitoidussa osallistamisprosessissa osallistujat motivoidaan jakamaan ajatuksensa johtamisjärjestelmän 
kehittämiseksi; kukin omista lähtökohdistaan.

• Oman ideoinnin lisäksi osallistujat ristiinpölyttävät ajatuksiaan perehtymällä muiden osallistujien synnyttämiin 
ideoihin, sekä priorisoimaan niitä kukin omista lähtökohdistaan.

• Arvioinnin lisäksi  osallistujien on mahdollista jatkojalostaa – rikastaa – arvioimiaan asioita, tuoden asioille omat 
perustelunsa ja näkökulmansa.

• Laadullisen osallistamisen ytimen muodostaa yksilöiden anonyymi osallistuminen ideoiden jakamiseen fasilitoidussa 
ympäristössä, jolla varmistetaan jokaisen osallistujan ja uuden idean tasapuolinen kohtelu. Kaikki saavat äänensä 
kuuluville.

• Verkkoaivoriihi –työskentely mahdollistaa siis asioiden laadullisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta, mutta 
osallistujien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi asioiden käsittelyä on mahdollista jatkaa vielä askeleen 
pidemmälle, ja ideoida osallistujien kesken miten heidän ajatuksensa käytännössä toteutetaan.

Ehdotuksemme

3



Aloitustyöpaja: 

Teams

ASAP!
Yhteinen workshop, jossa 

käydään läpi lähtötilanne, 

tulosodotukset ja -tarpeet

Valmistelu:

• Päätavoitteiden ja 

ydinkysymysten 

kirkastus ja tarkennus

• Taustamuuttujatarpeet

aineistoanalyysin ja 

tulosyhteenvedon

näkökulmasta

• Miten projekti etenee

Verkkoaivoriihen jälkeen

• Visuaalisen ilmeen 

perusta

• Markkinointiviestintä ja 

kutsumisen kanavat

Aineistoanalyysi

ja tulosyhteenveto

20.10. →
Perusaineiston laadullinen 

analysointi käyntiin ja 

tulosyhteenvedon valmistelu

Analysointi:

• Perusaineiston luokittelu, 

teemoittelu ja jäsentely

• Fountain Parkin 

asiantuntijat tekevät 

työskentelystä 

tulosyhteenvedon esiin 

nousseiden asioiden sekä 

projektin alun 

workshopissa sovittujen 

tieto- ja tulostarpeiden 

pohjalta

Tulostyöpaja:

Teams

27.10. (aikaisintaan?)
Tulosten tarkastelu ja 

johtopäätösten läpikäynti

yhdessä asiakkaan kanssa

Raportointi:

• Tulosraportointityöpaja

asiakkaan kanssa

• Varmistetaan, että kaikki

käsittävät tulokset

samanlaisesti

• Tarvittaessa ehdotukset

jatkotoimenpiteiksi saatujen

tulosten pohjalta

• Perusaineiston ja 

tulosraportin luovutus

asiakkaalle

Huom! Tulosyhteenvedon raamit 

ja keskeinen sisältö määritellään 

jo aloitustyöpajassa

Verkkoaivoriihi© 

avoinna

11. – 20.10.
Osallistujat työskentelevät

Fountain Parkin fasilitoimana

Osallistaminen:

• Asiakas lähettää kutsut

osallistujille

• Vuorovaikutteinen

työskentely käynnistyy

• Fountain Park fasilitoi

verkossa käytävää

keskustelua, huolehtien

keskustelun asiallisuudesta

ja asiassa pysymisessä, sekä

siitä että kaikki saavat

äänensä kuuluville

• Fountain Park viestii

työskentelyn edistymisestä

asiakkaalle

Pilotointi ja 

muokkaukset

4. – 6.10.
Fountain Park valmistelee 

asiakkaan tarpeen mukaisen 

verkkotyöskentely-ympäristön

Pilotointi:

• Verkkotyöskentely-

ympäristön rakentaminen 

aloitustyöpajan 

suunnitelmien pohjalta

• Visuaalisen ilmeen toteutus

• Asiakas kommentoi 

työskentely-ympäristöä ja 

esittää muokkaustoiveet

• Muokkaukset annettujen 

toiveiden pohjalta

• Lopullinen tarkistus

Ehdotus projektin aikataulusta ja etenemisestä
Huom! Projektin tarkka sisältö ja juoksutus sovitaan yhdessä aloituspalaverissa!

27.9.2021 4



27.9.2021

• Projektin päättyessä tilaaja saa kirjallisen tulosyhteenvedon, jonka oleellinen sisältö muodostuu 

osallistujien itsensä omasanaisesti muodostamasta, keskenänsä priorisoimasta ja yhdessä 

perustelemista näkemyksistään annetuista aiheista.

• Yhteenvedon rakenne ja sisältö muodostetaan aloitustyöpajassa sovittujen tieto- ja tulostarpeiden 

pohjalta, jotta tilaaja voi hyödyntää saamaansa tietoa mahdollisimman saumattomasti projektinsa 

seuraavissa vaiheissa.

• Yhteinen vuorovaikutteinen verkkotyöskentely sujuvoittaa muutosjohtamista sekä osallistujien 

valmistautumista muutokseen, tuoden todellisella tiedolla johtamisen uudelle konkretian tasolle; 

osallistujien 100 % omasanainen ajatuksien jakamisen kautta.

• Asioiden yksilötason monipuolinen pohdinta ja tarkastelu kehittää osallistujien strategista 

ajattelua. Vapaa ja tasapuolinen mahdollisuus esittää ideoitaan sekä motivoi että sitouttaa 

henkilöstöä tukemaan muutoksen toteuttamista.

Projektin tuloksista ja yleisistä vaikutuksista
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Tulokset täydentämään muutos- ja uudistusprosessia

Tuloksia analysoidaan ja raportoidaan useista näkökulmista, jotka
sovitaan tarkemmin yhdessä aloituspalaverissa.

Raportit sisältävät esimerkiksi:

• Kattavan tulosyhteenvedon, jossa hyödynnetään käydyn dialogin
monipuolista ja runsasta osallistujien tuottamaa omasanaista
aineistoa.

• Taustamuuttujakohtaiset huomiot ja eroavaisuudet sekä
ristiintaulukoinnit eroavaisuuksien havainnollistamiseksi

• Visualisoitua dataa, jotka kuvaavat asioiden ja teemojen tärkeyttä
sekä yksimielisyyttä tai erimielisyyttä.

• Osallistujien autenttisia aineistolainauksia.

• Tulospalaverissa tilaajan kanssa käydään lävitse havaintomme
asioista, joita olisi hedelmällistä jatkotyöstää.

27.9.2021 6



Palvelu Sisältö (tarkennetaan pyydettäessä) Hinta (+ alv)

Verkkoaivoriihi© • Tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöity suomenkielinen verkkotyöskentely-ympäristö johdolle ja 

esimiehille  tulevan hyvinvointialueen valmistelun ja päätöksenteon sekä muutoksen että tiedolla johtamisen 

tueksi

• Rajoittamaton osallistujamäärä

• Verkkotyöskentely-ympäristön sisällön, muotojen, rakenteiden jne. suunnittelu ja toteutus

• Tilaajan visuaalisen ilmeen yhdistäminen toteutukseen

• Viestinnän suunnittelun ja toteutuksen tuki yhdessä tilaajan kanssa (päävastuu tilaajalla)

• Tekninen Help Desk osallistujille verkkotyöskentelyn aikana

• Sisällöllinen Help Desk osallistujille verkkotyöskentelyn aikana

• Verkkotyöskentelyvaiheiden fasilitointi

• Perusaineistojen analysointi, teemoitus, luokittelu, jäsentely, yhteenveto…

• Suomenkielinen tulosraportti Power Point –muodossa

• Perusaineistot kokonaisuudessaan toivotussa tiedostomuodossa (.doc, .xls, .pdf)

• Aloitustyöpaja, Teams (hyvä varata n. 2 h)

• Tarvittavat välitulospalaverit ja katsaukset tuloksiin työskentelyn edetessä (tarvittaessa)

• Tulostyöpaja, Teams (hyvä varata n. 2 h)

17 500 €

Lisäpalvelu • Teemakohtaiset verkkotyöpajat (VTP) tuloksien tarkemmaksi konkretisoimiseksi käytäntöön

• Osallistujamäärä enintään n. 50 hlö / VTP

• Raportointi yhdistettynä laajan osallistamisen tuloksien kanssa

• Lisäpalvelun muu sisältö muutoin sama kuin laajassa osallistamisessa

• Tarvittavat palaverit VTP:den suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi

2 300 €/VTP

• Laskutus 60 % sopimussummasta kun tarjous on hyväksytty. Sopimussummasta 40 % laskutetaan kun tulosyhteenveto on toimitettu tilaajalle, kuitenkin viimeistään 3 

kuukauden kuluttua projektin aloituspalaverin jälkeen.

• Veloitamme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntaunuteista matkoista aiheutuneet matka-, majoitus- ja päivärahakulut, toteutuneiden kulujen mukaisesti.

• Fountain Park Oy:n yleiset sopimusehdot osoitteessa www.fountainpark.fi

Hinnoittelu

27.9.2021 7
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Tarjouksen voimassaolo ja yhteyshenkilönne

Tämä tarjous on voimassa 4.10.2021 asti.

Keskustelen mielelläni tarjouksesta sekä sen 

sisällöstä ja tarkennan tarjousta tarvittaessa, 

voidaksemme käynnistää tuloksekkaan yhteistyön.

Kiitos!

27.9.2021

Jari Latvalahti
Liiketoimintajohtaja

Fountain Park Oy

Hämeentie 153 B

00560 Helsinki, Finland

Gsm +358 50 312 0298

jari.latvalahti@fountainpark.com

www.fountainpark.com
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Asiantuntijatiimi



• Fountain Park nimeää projektiinne asiantuntijatiimin, jonka kaksi päävastuullista 

jäsentä on esitelty seuraavilla sivuilla. Toimitamme pyydettäessä mielellämme 

myös heidän tarkemmat projekti cv:nsä.

• Vastuullisten asiantuntijoiden lisäksi Fountain Parkin koko Senior Advisor –tason 

asiantuntijajoukko on asiakkaamme käytettävissä projektin ajan.

• Varmistamme projektin kuluessa, että asiakkaan eduksi on työskentelemässä aina 

kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen parhaiten sopivat asiantuntijat.

Asiantuntijatiimi

2.7.2021



Anu Valtari: projektipäällikkö, asiantuntija

Koulutus:
• KM, Jyväskylän yliopisto

Työkokemus:
• Yhteiskehittäjä, analyytikko, projektipäällikkö

• Verkko-oppimisen asiantuntija, kouluttaja

• Osallisuuden asiantuntija ja kehittäjä

Osaamisalueet:
• Yhteiskehittäminen

• Projektin hallinta ja johtaminen

• Opetus-, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja toimintamallien kehittäminen

• Strategia- ja arvotyö

Referenssikohteet:
• STM & THL, tulevaisuuden sote-keskuksen valmistelu, 2020

• Eksote: Tulevaisuuden sote-keskuksen valmistelu yhdessä henkilöstön kanssa

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY, sote-keskuksen valmistelu, 2020

• KYS Syövänhoitokeskus, strategiatyö, 2020

• Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY, ikääntyneiden palvelujen kehittäminen, 2019

• Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalvelujen kehittäminen, 2016

• VM ja Lapin maakunta: Johtamisen tietotarpeet tulevaisuudessa

• Kunnallishallintoon liittyviä  strategiaprojekteja: Nurmijärvi, Vaasa, Kuopio, Forssa THKY, Helsinki, Lappeenranta, Ylä-Savon 
sote, Vantaa, Kuntaliitto

2.7.2021

Asiantuntijatiimi



Jari Latvalahti: asiakasvastaava, asiantuntija

Minulla on yli kahdeksantoistavuoden kokemus julkishallinnon johdon konsultoinnin asiantuntija- ja
johtotehtävistä. Erityisen mielenkiinnonkohteena minulla on sosiaali- ja terveydenhuollon projektit (kaikessa
monipuolisuudessaan), strategiaprosessit ja johtamisen kehittäminen.

Lukuisten kunta-, maakunta- ja valtionhallinnon projektien lisäksi olen toiminut asiantuntijana ja
projektijohtajana lukuisissa yksityisen ja kolmannen sektorin toimeksiannoissa. Useat niistä ovat olleet
sektorirajat ylittäviä kansallisia yhteiskehittämishankkeita.

Fountain Parkissa vastuualueeni on julkishallinnon palvelut ja niiden kehittäminen. Lisäksi vastaan
Fountain Parkin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksista, projekteista sekä hallitusohjelman
erityisesti sote-uudistukseen liittyvistä palveluista.

Projektinne kannalta olennainen työkokemus:

• Fountain Park Oy Liiketoimintajohtaja 2016 →

• Sitra (EETU ry) Projektipäällikkö 2013 – 2016

• FCG Oy Toimialajohtaja 2003 – 2008 & 2010 - 2013

• Helsingin seudun kauppakamari Koulutuspäällikkö 2008 - 2010

Valikoituja viimeaikaisia referenssiprojekteja:

• STM & THL: Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteiden tarkennukset sidosryhmien kanssa

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Liikkeenluovutuksen ja sote-keskuksen valmistelu

• Eksote: Tulevaisuuden sote-keskuksen valmistelu yhdessä henkilöstön kanssa

• PPSHP & KYS Syövänhoitokeskus: Strategiatyö

• Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY: Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen

• VM ja Lapin maakunta: Johtamisen tietotarpeet tulevaisuudessa

• Kunnallishallintoon liittyviä  strategiaprojekteja: Nurmijärvi, Vaasa, Kuopio, Forssa THKY, Helsinki, Lappeenranta, Ylä-Savon sote, 
Vantaa, Kuntaliitto

• Valtioneuvoston kanslia: Kansallinen lapsistrategia – digiosallisuushanke
2.7.2021

050 312 0298

jari.latvalahti@fountainpark.fi

Asiantuntijatiimi



Laadullinen osallistaminen ja

Verkkoaivoriihi© -menetelmä



27.9.2021

• Fountain Park on toteuttanut yli kaksikymmentä vuotta joukkoistamiseen perustuvia verkkodialogeja julkisen sektorin 
toimijoille.

• Olemme johtava joukkoistamisen kumppani, joka osaa osallistaa ihmiset yhteisen asian äärelle, ja saa heidät 
tuottamaan merkityksellistä sisältöä keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

• Fountain Parkin tarjoaman kokonaispalvelun ydin on resurssitehokas ja osallistumaan kannustava tapa fasilitoida 
vapaamuotoista dialogia verkossa.

• Osallistamisessa – yhteiskehittämisessä – hyödynnämme ainutlaatuisia verkkopohjaisia työkalujamme, jotka yhdessä 
asiantuntijuutemme kanssa tuottavat asiakkaallemme vaikuttavaa lisäarvoa; resurssitehokkaasti!

• Verkkoaivoriihi© -työskentely mahdollistaa yhden istunnon aikana:
1. osallistujien omasanaisen ideoinnin annetuista aiheista
2. muiden osallistujien ideoiden ja ajatuksien arvioinnin sekä
3. jo esitettyjen näkemyksien jatkojalostamisen tuottamalla niihin lisää sisältöä; kukin omista lähtökohdistaan.

• Täysin räätälöitävään verkkotyöskentely-ympäristöön voidaan yhdistää myös kuva-assosiaatioita, fiilismittareita sekä 
tarvittavat kvantitatiiviset osuudet; mahdollisten pitkän aikavälin muutoksien ja trendien seuraamiseksi.

Miksi Fountain Park

14



• Verkkoaivoriihi© pohjautuu teoreettisesti joukkoistamiseen (crowd sourcing) sekä tulevaisuuden 

tutkimuksen viitekehykseen. Leena Ilmola-Sheppardin väitöskirjan aineistokeruu on toteutettu 

verkkoaivoriihen avulla:
(Leena Ilmola-Sheppard (2014): Increasing Flexibility by Environment Scanning of the Early Signs of Changein the Complex Environment, 

Doctoral Thesis, Aalto University)

• Modulaarinen Verkkoaivoriihi© on selainpohjainen yhteiskehittämistyökalu, johon voidaan 

yhdistää kaikki kehittämisohjelman vaatimat kysymysmuodot.

• Fasilitoidun Verkkoaivoriihi© -työskentelyn erityislaatuisuus piilee laadullisen aineiston 

käsittelyssä, sillä osallistujat voivat yhden osallistumisen aikana:
1. kertoa omat ideansa annetusta aiheesta rajoituksetta

2. perehtyä muiden osallistujien ideoihin, ja laittaa niitä tärkeysjärjestykseen omasta näkökulmastaan sekä

3. jatkojalostaa muiden osallistujien ideoita ja ajatuksia.

Menetelmänä Verkkoaivoriihi©
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• Verkkoaivoriihi© -työskentely käynnistää ajatteluprosessin, joka on välttämätöntä yhteisen tekemisen ymmärtämisen ja 

omaksumisen kannalta. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tarkastella käsiteltävää asiaa eri näkökulmista; yksin 

sekä yhdessä muiden osallistujien kanssa.

• Tuloksena syntyy syvempi ymmärrys ja yhdessä vahvistettu näkemys esimerkiksi valittavista linjoista, sekä mitä ne 

tarkoittavat toimintana.

• Tulokset ohjaavat löytämään eniten huomiota vaativat kohteet sekä valitsemaan tehokkaimmat toimenpiteet 

tavoitteiden toteuttamiseksi.

• Verkkoaivoriihi© -työskentely nostaa näkyville asiat ja aiheet, jotka on sisäistetty ja ne, jotka vaativat vielä panostusta. 

Tulosten perusteella toimenpiteitä ja tekemistä on mahdollista fokusoida tekemistä ja toteuttaa kohdennetumpia 

toimenpiteitä.

• Verkkoaivoriihi© -työkalun ja sen hyödyntämiseen sisältyvät Fountain Parkin palvelut (fasilitointi, analytiikka, 

yhteenvedot & raportoinnit, työpajat, johdon konsultointi, viestintä & markkinointi jne.) muodostavat yhdessä 

ainutlaatuisen tuote- ja palvelukokonaisuuden, jollaista ei löydy vastaavaa markkinoilta.

Verkkoaivoriihen© tehokkuuden perusta
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Crowdsourcing + Brainstorming = CrowdStorming

(joukkoistaminen) (aivoriihi) (joukkoistava Verkkoaivoriihi)

• Aivoriihimenetelmää on käytetty yli 60 vuotta ryhmätyöskentelyssä uusien

ideoiden löytämiseen ja toimintatapojen kehittämiseen.

• Verkossa toteutettu aivoriihi tuo laajojen joukkojen ideointikyvyn käyttöösi 

ajasta ja paikasta riippumatta.

• Verkkoaivoriihi tehostaa prosessia tuomalla suuren määrän ihmisiä ja osaamista

saman aiheen pohdintaan.

• Joukkoistamalla organisaatiosi saa tuhansien ihmisten osaamisen ja tiedot 

käyttöönsä.

• Ideointikyky ja kehittäminen saavat uutta puhtia sidosryhmien ajatuksista.

CrowdStorming –ideologia Verkkoaivoriihen© taustalla
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Fountain Park Oy

20+ vuotta

5 000+ projektia

6 000 000+ osallistumista



Palvelumme ydin

27.9.2021

13.4.2021
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Verkkoaivoriiheen® 

osallistuvat ideoivat

valitusta aiheesta...

arvioivat kertyneitä ideoita...

sekä asettavat ne 

tärkeysjärjestykseen.

Esiin nousevat

asiat, joita

osallistujat itse

pitävät tärkeinä.

Osallistujat

pääsevät

ääneen

omin sanoin.

Ideoista

käydään

avointa

keskustelua.

Samalla hoituvat

osallistaminen,

tiedonkeruu

ja viestintä.

Menetelmän etuja: nopeus, osuvuus, luotettavuus, visuaalisuus, tasapuolisuus, sisällön 

rikkaus, laatu…

Verkkoaivoriihi©

27.9.2021

13.4.2021
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Analyytikkomme 

teemoittelevat

osallistujien 

tuottaman aineiston 

tekstinlouhintaa 

hyödyntäen.

Teemat luovat tulosraportin pohjan:

Mistä 

teemoista 

puhutaan?

Mitkä ovat 

tärkeimmät 

teemat?

Yksimielisyys

teemojen

tärkeydestä?

Teemme pohjalta
analysoidun 

materiaalin

toimenpidesuosituksia 

asiakkaan haasteisiin.

Tunnistamme heikkoja 

signaaleja ennakoivan 

työskentelyn pohjaksi.

Konkretisoimme tuloksia

aineistolainauksilla.

Kaikkien projektien vastaukset kertyvät 

yhteiseen tietokantaan, jota voidaan 

hyödyntää vertailutiedon tuottamisessa.

Aineistoanalyysi

27.9.2021

13.4.2021
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Olemme pääsääntöisesti salassapitovelvollisia sadoista yritysreferensseistämme.

27.9.2021

13.4.2021
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Nordea sai sidosryhmädialogin 

tuloksista vankan pohjan 

vastuullisuustyön kannalta 

olennaisten asioiden  

raportoinnille. Tämä oli oiva 

työkalu meille. Se oli 

sidosryhmillemme helposti

saavutettavissa ja kannusti 

vuorovaikutukseen uudella 

tavalla. Tulos antoi meille 

erittäin arvokkaita ideoita 

vastuullisuuteen, mutta myös 

suoraa palautetta työntekijöiltä 

ja asiakkailta.

- Liisa Jauri, Head of CSR

Lähestymistapa ja palvelu teki 

minuun vaikutuksen jo 

suunnitteluvaiheessa. Uuden 

toimitusjohtajan aloituspalvelu 

ylitti odotukseni nopeudessa, 

helppoudessa sekä saamani 

tiedon laadussa ja määrässä. 

Koen, että palvelusta oli 

minulle todella hyötyä. 

Saamaani palautetta tulen 

hyödyntämään vielä pitkään 

Solteqin kehittämisen yhtenä 

näkökulmana. Tuntuu siltä, 

että sain erittäin hyvän 

käsityksen koko henkilöstön 

ajatuksista työni pohjaksi.

- Repe Harmanen, CEO

Haaga-Helian strategiaprosessissa 

keväällä 2015 Fountain Park oli 

merkittävä yhteistyökumppani. 

Verkkoaivoriihi antoi uusia näkemyksiä 

sekä selkeitä signaaleja varsin 

monentyyppisiltä sidosryhmiltä. Voin 

suositella! 

- Teemu Kokko, Rehtori

Sote on iso kokonaisuus, joka muodostuu kuitenkin jokaisen meidän omaa elämää koskettavista

palvelutarpeista ja elämäntilanteista. Osallisuus, oma kokemus ja mielipide omaa tilannetta

koskettaviin asioihin ovat meille kehittäjille arvokkaita tietoja. Käytetty dialogi-tyyppinen 

osallistuminen koettiin aivan uudenlaisena. Tällaista vuorovaikutusta ja osallisuutta tarvitaan sotessa jo nyt. Tuloksia käsiteltiin 

kuntyhtymän johtokunnassa ja johtoryhmässä sekä palvelualueilla. Tulokset rohkaisivat ja nopeuttivat myös digitaalisten 

lääkäripalvelujen toteuttamisessa.

- Kari Nuuttila, kuntayhtymän johtaja

27.9.2021

13.4.2021
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Keskeinen osa Kotkan-Haminan 

seudun elinkeinostrategiaa 

Fountain Parkin toteuttama 

Verkkoaivoriihi®. Saimme sillä 

paljon materiaalia ja ideoita 

strategian toteuttamiseen ja 

opimme samalla paljon 

mahdollistavan 

aluekehittämisen keinoista. 

Kantavana ajatuksena on 

prosessin luominen, jonka 

itseisarvona ei ole 

strategiadokumentti vaan 

innostunut joukko eri 

sidosryhmiä yhdessä tekemässä 

seudun uutta tulevaisuutta.

- Mika Perttunen, 

toimitusjohtaja

Liki 120 000 koululaista kertoi 

kiinnostuksestaan taiteen, 

kulttuurin ja liikunnan 

harrastetunneista kouluissa. Yli 

puolelle miljoonalle 

koululaiselle suunnattu kysely 

oli laajin tähän mennessä 

toteutettu valtakunnallinen 

kartoitus oppilaiden 

harrastamisesta. On aivan 

mahtavaa kuulla, miten 

monesta eri taiteen ja 

kulttuurin alasta tai 

liikuntalajista koululaiset ovat 

kiinnostuneita.

- Sanni Grahn-Laasonen, 

opetus- ja kulttuuriministeri

Pohjois-Karjalan osaamiselle, hyvinvoinnille ja 

elinvoimalle ammatillinen koulutus on merkittävä 

asia. Tästä syystä kutsuimme kaikki sidosryhmät 

pohtimaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta ja 

kehittämistarpeita. Verkkoaivoriihen® tuloksia 

käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämiseen 

sekä johtamisjärjestelmän ja organisaation 

uudistamiseen. Eri osapuolten kuunteleminen on 

erittäin tärkeää, koska halusimme sidosryhmien 

näkökulmat tietoomme suoraan ja suodattamatta. 

Yhteistyössä ratkaisemme ammatillisen koulutuksen 

haasteet ja varmistamme osaavan työvoiman saannin 

alueellamme.

- Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja

”Halusimme saada oppijoiden, huoltajien sekä opettajien ääneen kuuluviin nopeasti ja osallistavasti.

Tärkeää oli toisaalta tehdä näkyväksi tavoitteitamme yhä paremman koulutuksen puolesta ja toisaalta

kerätä näkemyksiä laajasti eri osapuolilta oman toimintamme tueksi. Halusimme selvittää, olemmeko 

menossa oikeaan suuntaan ja mitä tarvittaisiin vielä lisää. Tuloksista saimme vahvistusta näkemyksillemme. Uusi OPS on 

päivitetty vastaamaan nykymaailman vaatimuksia ja meidän tehtävämme on viedä tuo muutos arjen tasolle jokapäiväisissä 

toimissa. Jo tehdyt muutokset ja uudistukset tukevat erityisesti oppailta ja huoltajilta saatuja tuloksia. Tämän pohjalta on hyvä 

jatkaa jo aloitettua työtä.”

- Lassi Kilponen, vastuualuejohtaja

27.9.202129



A. OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueista annetun lain 141 §:n mukaan 
oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa: 
 
Pykälät: 1-4, 5, 10-16 

Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueista annetun lain 139 §:n mukaan kirjal-
linen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 1-4, 5, 10-16 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 
Pykälät: 6, 7, 8, 9 

 
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen 
jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätök-
sestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja 
sen jäsen. 
 
Kansallisen kynnysarvon1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikai-
suvaatimusta eikä aluevalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.  
 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 
 

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon hy-
vinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Osoite: c/o Pohjois-Savon liitto Sepän-
katu 1, 70100 Kuopio, kirjaamo@pohjois-savo.fi. 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa kat-
sotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettä-
misestä, jollei muuta näytetä.  
 
Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvoin-
tialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon. 
 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 
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Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys 
siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet-
tava. 
 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä. 
 

 

 

B. VALITUSOSOITUS 
 

Pykälät: 6, 7, 8, 9 

Valitusoikeus ja -perusteet  
 

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se, 
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu-
nut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös se, jolla on edellä ole-
van mukaan oikeus tehdä aluevalitus 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta aluevalituksella hallinto-oikeudelta.  
 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muu-
ten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä. 

 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oi-
keus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen 
sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon. 

 
 
Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 
 Valituskirjassa on ilmoitettava  
 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu teh-

täväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am-
matti, asuinkunta ja postiosoite. 

 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen 
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali-
tusajan päättymistä. 
 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
hallinto-oikeudessa 260 euroa. 
 
(15.8.2003/743) [HE 187/2002]).  

 
 

 
C. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS  

 
Pykälät: 9 

 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat-
kaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muu-
tosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 
§:n mukaisen kynnysarvon. 
 

 

I Oikaisuohje 
 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyyty-
mätön voi vaatia hankintalain 132–133 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua 
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistu-
mishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 

 

Hankintaoikaisun tekoaika 
 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen 
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa 

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20010055#a15.8.2003-743
https://www.edilex.fi/he/20020187


esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta 
on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole 
hankintayksikön hallussa.  
 

 
Toimitusosoite 

 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 

 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Osoite: c/o Pohjois-Sa-
von liitto Sepänkatu 1, 70100 Kuopio, kirjaamo@pohjois-savo.fi. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markki-
naoikeuteen. 

 
 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 
 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saat-
taa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

Julkisista hankinnoista annetun lain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankin-
taan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koske-
vaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoi-
keus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 
 

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär-
keää; tai 

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
  

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin 
säädetä.  
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Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopi-
muksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 
päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.  

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankin-
tapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut 
olennaisesti puutteellinen. 

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 
58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta. 

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankin-
tapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut 
olennaisesti puutteellinen. 

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 
58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta. 

Jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus 
on tehtävä: 
1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä; tai 
 

2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty. 
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa 
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 

 
Valituksen sisältö 

 
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimuk-
set ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä 
on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, 



valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti-
osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolain-
käyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

 
Valituksen toimittaminen 

 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimei-
senä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää 
ei lasketa mukaan.  
 
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt-
täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 
 

 
Valituskielto 

Hankintalain mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta hyvinvointialueista annetun lain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.  

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei mark-
kinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. 

 
 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
 

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimi-
tettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan 
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoit-
teeseen.  
 

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300 
fax. 029 56 43314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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Päätöksen nähtäväksi Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi      .     .20      
asettamispäivämäärä:  
 
Tiedoksianto Tämä päätös on 
asianosaiselle: 
   

☐ lähetetty tiedoksi kirjeellä      .     .20       

 
________________________________________ lle  
(asianosaisen nimi) 
 

☐ lähetetty tiedoksi sähköpostilla      .     .20      

 
 ________________________________________ lle  
(asianosaisen nimi) 
    
________________________________________ 
Tiedoksiantajan allekirjoitus 
 

☐ luovutettu                                                                ssa      .     .20      

 
________________________________________ lle 
(asianosaisen nimi) 
 
  


