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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 10/2021 

Ajankohta:  keskiviikko 1.12.2021 klo 12:30 – 13:45 

Paikka:  Maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio) tai TEAMS 

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

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:30. 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Todettiin kokoukseen osallistujat liitteen 1 mukaisesti.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (kaikki läsnä). 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten 

laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Eija Komulainen ja Reetta Kettunen. 

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Komulainen ja Reetta Kettunen. 

 

5. ICT-muutoshankkeen ohjausmalli ja ICT-muutosjaoston työjärjestys sekä 

ennakkorahoitushankkeen ohjausryhmän asettaminen 

Valmistelija: Tuomo Pekkarinen 

ICT-muutosjohtaja esittelee hankkeen ohjausmallin ja työjärjestyksen, jotka 
hyväksyttiin VATEn johtoryhmässä 25.11.2021 ja joita käsitellään ICT-
muutosjaostossa 29.11.2021. 
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Pohjois-Savon hyvinvointialue hankehallinnoijana asettaa ICT-muutoksen 
esivalmisteluun ohjausryhmän, jona toimii ICT-muutosjaosto. Hankkeen 
avustuspäätöksen mukaan valvoja ei ole ohjausryhmän varsinainen jäsen, mutta 
hänet tulee kutsua hankkeen ohjausryhmän kokouksiin ja ohjausryhmän pöytäkirjat 
tulee toimittaa hänelle tiedoksi. Valvojana toimii Markku Heinäsenaho sosiaali- ja 
terveysministeriöstä.  
 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin asettaa ICT-muutoksen ennakkorahoitushankkeelle 
ohjausryhmän, jona toimii ICT-muutosjaosto. Hankejohtaja Tuomo Pekkarinen kutsuu 
hankkeen valvojan ohjausryhmän kokouksiin. ICT-muutosjaoston muistiot / 
pöytäkirjat toimitetaan Markku Heinäsenaholle / STM.  
 
Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy ICT-ennakkorahoitushankkeen ja 
ICT-muutosrahoitushankkeen ohjausmallin ja ICT-muutosjaoston työnjärjestyksen. 
 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin päätti esittelijän päätösesityksen mukaisesti. 

 

6. STM:n ICT muutosrahoitukseen liittyvään lisäselvityspyyntöön vastaaminen ja 

tarkennetun ICT-muutossuunnitelman ja –rahoitushakemuksen hyväksyminen  

Valmistelija: Tuomo Pekkarinen 

STM:ltä saapui 12.11.2021 lisäselvityspyyntö 22.10. lähetettyyn ICT-

muutossuunnitelmaan liittyen. Lisäselvityspyynnössä korostettiin erityisesti sitä, että 

muutosrahoitusta ei ole tarkoitettu tietojärjestelmien uudistamiseen eikä muuhun 

kehittämiseen, vaan ensisijaisesti järjestämisvastuun siirtämiseen liittyviin 

välttämättömiin muutoskustannuksiin.  

ICT-muutosjaosto on päivittänyt ICT-muutossuunnitelmaa ja ICT-

muutosrahoitushakemusta pyrkien lähtökohtaisesti perustelemaan miksi esitetyt 

toimenpiteet ovat välttämättömiä hyvinvointialueen käynnistymisen kannalta. Lisäksi 

suunnitelmaan on lisätty esim. Vaalijalan purkamiseen liittyvät toimenpiteet ICT:n 

osalta.   

Valmistelijan päätösesitys:  

ICT-muutosjohtaja esittää, että johtoryhmä hyväksyy päivitetyn ICT-

muutossuunnitelman ja –rahoitushakemuksen ja se lähetetään kokouksen jälkeen 

sosiaali- ja terveysministeriöön ja viedään VATElle tiedoksi. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi VATEn johtoryhmässä 25.11.2021 

hyväksytyn ICT-muutossuunnitelman ja rahoitushakemuksen täydennykset. 

Päätös: Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi ICT-muutossuunnitelman ja 

rahoitushakemuksen täydennykset, jotka on toimitettu jo ministeriöön.  
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7. Monetran tarjous luottamushenkilöiden palkkioiden maksatukseen 

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

Monetralta on pyydetty tarjous (liite 2) luottamushenkilöiden palkkioiden 

maksatuksesta. Esityslistan liitteenä jaetaan Monetran tarjous. 

Esittelijän päätösehdotus: 

Vate päättää hyväksyä Monetran tarjouksen luottamushenkilöiden palkkioiden 

maksatuksesta tarjouksen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi Monetran tarjouksen luottamushenkilöiden 

palkkioiden maksatuksesta. 

 

8. Lääkäreiden aktiivivapaiden käsittely hyvinvointialueella ja ohjeistus 

luovuttajaorganisaatioille  

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

Asia käsitelty hyvinvointialueen yhteistyötoimikunnassa 16.11.2021, jossa esitys 
hyväksytty sellaisenaan ja sovittu asian käsittely vielä VATE johtoryhmässä.  

   
Lääkäreiden aktiivivapaa määräytyy Lääkärisopimuksen mukaisesti, kyse on 
päivystyskorvausten pidosta vapaa-aikana. Sopimuksen mukaisesti työnantaja 
päättää maksetaanko korvaukset rahana, vai pidetäänkö vapaa-aikana. Alueella on 
vaihtelevia käytäntöjä korvausten maksatukseen ja vapaa-ajan pitoon. Käytännöt 
yhtenäistetään siirryttäessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.  

   
Luovuttajaorganisaatiot maksavat lääkäreiden päivystyskorvaukset rahana lääkäreille 
31.12.2022 mennessä, myös ns. sisällä olevat aktiivapaisiin varatut. Toisin sanoen 
hyvinvointialueelle ei siirry velkaa työnantajalta työntekijöille päivystyskorvausten 
aktiivivapaiden osalta.   

   
Oikeus pitää aktiivivapaata siirtyy 1.1.2023 lukien hyvinvointialueelle 1.10.2022-
31.12.2022 aikana olleista päivystyksistä tuntien mukaan.  

   
Aktiivivapaa pidetään 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueella 
palkattomana poissaolona tuntien mukaisesti. Aktiivivapaa tulee ensisijaisesti pitää 
viikon mittaisina vapaina, eli ma-su ja palkaton tuntien mukaan 
vähennys 38,25h/päivä ajalta.  Arkipyhän osuus ei vähennä palkkaa. Myös 
satunnaiset yksittäiset aktiivivapaapäivät ovat mahdollisia, jolloin vähennys 
on 7,65h/päivä. Aktiivivapaat pidetään 3kk kuluessa päivystysjakson (kuukausi) 
päättyessä.   

   
Päivystystyö suunnitellaan ja maksatetaan WEB-titania lääkäripäivystysohjelman 
avulla PSHVA:lla.  
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Palkaton aktiivivapaa ei vähennä erikoistuvien lääkäreiden koulutusaikaa, kun 
poissaolo kirjataan järjestelmään omalla koodilla ja pystytään erittelemään 
erikoistuvan lääkärin palvelutodistukseen.   

   
Työpaikkapäivystyksen jälkeinen päivystysvapaa:  
Hyvinvointialueelle siirretään KYSissä käytössä ollut käytäntö työpaikkapäivystyksen  
jälkeisen päivystysvapaan käsittelystä. Päivystysvapaa on aktiivivapaan tapaan 
palkaton poissaolo tuntien mukaan, tunteina vähennetään 5,65h/pv. Päivystyksen 
vaihtoaika päivystyksen päätyttyä on 0-2 tuntia.   

   
Tarkempi ohjeistus henkilöstöhallinnollisesta käsittelystä annetaan hyvinvointialueelle 
siirtyessä. Päätöksellä linjataan tulevien HR-järjestelmien käyttöönottoon vaikuttavia 
asioita.   

   
Lisätietoja käytännöstä voi kysyä henkilöstösiirron vastuuvalmistelija Kaarina 
Haloselta (kaarina.halonen@kuh.fi).   

 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin linjaa toimittavaksi esityksen 

mukaisesti. Luovuttajaorganisaatiot maksavat siirtyvälle lääkärihenkilöstölle sisällä 

olevat päivystyskorvaukset 31.12.2022 mennessä siten, ettei velkaa siirry 

hyvinvointialueelle. Lääkäreiden aktiivivapaa käytäntöihin sekä päivystysvapaa 

käytäntöön otetaan esitetty toimintamalli käyttöön hyvinvointialueelle.  Kaarina 

Halonen tiedottaa asiasta luovuttajaorganisaatioita HR-tiedotteella VATE:n linjauksen 

mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Asia poistettiin listalta, uudelleen valmisteltavaksi. 

 

9. Varkauden kaupungin esitys yhteisen tukipalveluyhtiön perustamisesta 

Varkauden kaupunginhallitus on päättänyt esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle / 
väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Varkauden kaupunki ja Pohjois-Savon 
hyvinvointialue perustaisivat yhteisen in-house yhtiön Varkauden kaupungin alueella 
tarjottavien ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamiseksi hyvinvointialueen, mutta myös 
Varkauden kaupungin tarpeisiin. Varkauden kaupunki tarjoutuu toteuttamaan yhtiön 
perustamiseen liittyvät käytännön toimet sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti 
siten, että tukipalveluyhtiön toiminta voisi alkaa 1.1.2023. Kaupunginhallitus esittää 
neuvottelujen käynnistämistä yhteisen yhtiön perustamiseksi.  

Varkauden kaupungin esitys jaetaan esityslistan liitteenä (liite 3).  

Vate on päättänyt 18.10. kokouksessaan linjata tukipalveluiden valmistelun 
pääsääntöisesti nykyisten in-house yhtiöiden mm. Servica varaan. Koska 
hyvinvointialueelle siirtyy sairaanhoitopiirin omistus Servicasta, on myös 
tukipalveluiden tuottaminen Servican toimesta hyvinvointialueelle 
tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Servica on myös antanut sitoumuksen, että se 
sitoutuu tuottamaan palvelut koko hyvinvointialueen alueelle.  
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Vaten toimivaltaa on rajattu voimaanpanolaissa siten, että Vate voi tehdä 
hyvinvointialuetta sitovia päätöksiä vain 31.12.2023 saakka. Vatella ei ole toimivaltaa 
tehdä päätöstä perustaa yhtiö Varkauden kaupungin kanssa. Uusien in-house 
yhtiöiden perustamista ei voida pitää myöskään tarkoituksenmukaisena, koska 
hyvinvointialueella on jo olemassa merkittävä tukipalveluiden tuottaja, joka kykenee 
tuottamaan po. palvelut. Uuden in-house yhtiön perustamisen ei voida katsoa olevan 
hyvinvointialueen edun mukaista. 

Valmistelijan päätösesitys: 

Vate päättää, että se ei lähde neuvottelemaan Varkauden kaupungin kanssa yhtiön 
perustamisesta eikä perusta yhteistä yhtiötä. 

Esittelijän päätösesitys:  

Vate päättää, että se ei lähde neuvottelemaan Varkauden kaupungin kanssa yhtiön 
perustamisesta eikä perusta yhteistä yhtiötä, vaan valmistelua jatketaan VATEn 
18.10.2021 kokouksessa tekemän linjauspäätöksen mukaisesti. Tukipalveluiden 
valmistelussa tukeudutaan pääsääntöisesti nykyisten in-house yhtiöiden varaan. 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi esittelijän päätösesityksen ja totesi, että 

kunnat voivat käydä Servican kanssa itsenäisesti neuvotteluja palveluiden 

järjestämisestä, niitä ei VATE lähde erikseen kuntien kanssa käymään. 

 

10. Tietojen pyytäminen Vaalijalasta  

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

Vaalijalan kuntayhtymä ei ole toimittanut määräajassa siirtyvän henkilöstön tietoja 

eikä ole ilmoittanut koulutukseen sopimusten tallentajaa, joka voisi tallentaa siirtyvät 

sopimukset Cloudiaan. Voimaanpanolain säännökset ovat luovuttajaorganisaatioille 

pakottavaa oikeutta. Sopimusten kerääminen Cloudiaan on yksi osa kuntien ja 

kuntayhtymien antamaa selvitystä hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän johtaja vastaa 

viime kädessä virkavastuullaan, että selvitys tulee annettavaksi hyvinvointialueelle 

voimaanpanolain asettamassa määräajassa.  

Valmistelijan päätösesitys: 

Vate päättää, että että se kehottaa Vaalijalan kuntayhtymän johtajaa Ilkka Fritiusta 

ryhtymään välittömästi asianmukaisiin toimiin voimaanpanolain säännösten 

täyttämiseksi. 

 Asia käsiteltiin 25.11.2021 VATEn johtoryhmässä. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Vate päättää, että että se kehottaa Vaalijalan kuntayhtymän johtajaa Ilkka Fritiusta 

ryhtymään välittömästi asianmukaisiin toimiin voimaanpanolain säännösten 

täyttämiseksi. 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi esittelijän päätösesityksen. 
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11. Neulamäen pelastusasemahanke  
 
Valmistelija: Jukka Koponen  
 

Maakunnallisen keskuspelastusaseman (Neulamäki) uusimiseen liittyvä tarveselvitys 
on hyväksytty vuonna 2018 ja hankesuunnitelma v. 2020 (liitteet 4 ja 5). Keskeisimpiä 
hankkeen tavoitteita ovat toimintavalmiuden ja aseman toiminnallisten 
ominaisuuksien parantaminen sekä vakavien sisäilmaongelmien poistaminen.  
  
Pelastusasemalta tuotetaan kaikkia pelastustoimen palveluita. Pelastustoiminnan ja 
ensihoidon palveluita tuotetaan 24/7. Asemalla ovat myös mm. maakunnalliset 
asiantuntija-, johto- ja tukipalvelut, toimintakykytestauksen tilat, erikoiskalustoa, 
palomuseotila, keskitetty varusteiden ja kaluston testi-/huoltotoiminta sekä 
turvallisuusviestintä- ja koulutustoimintaa. Osa toiminnoista liittyy tilanne- ja 
johtokeskusjärjestelyihin sekä ylimaakunnalliseen palvelutuotantoon.  
  
Neulamäen uuden pelastusaseman toteuttaminen on valmisteltu toteutettavaksi 
hankesuunnitelma-asiakirjan mukaisesti vuokratilamallilla pitkällä (25 vuotta) 
vuokrasopimuksella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 13 M€, 
pelastusaseman hyötyala 2990 m² ja bruttoala 4600 m². Hankkeen aikataulu on 
seuraava:  
• Lopulliset tarjouspyynnöt lähtevät vko 48 (v. 2021)  
• Tarjoukset saapuvat vko 5 (v. 2022)  
• Investorin valintaesitys 2/2022 aluepelastuslautakuntaan ja VATElle  
• Alustava vuokrasopimus hyvinvointialueen hyväksyttäväksi 3/2022  
• Rakentaminen alkaa kesällä 2022  
• Uuden pelastusaseman käyttöönotto 3/2024, jolloin vuokranmaksu alkaa.  

  
Asia oli VATEn johtoryhmässä 11.11.2021.  

  
Valmistelijan päätösesitys:  

  
Johtoryhmä merkitsee asian tiedoksi ja lähettää Neulamäen pelastusasemahankkeen 
toteutussuunnitelman VATElle tiedoksi tulevaa investorin valinta- ja 
vuokrasopimusesitystä varten.  

  
Esittelijän päätösesitys:  

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi Neulamäen 
pelastusasemahankkeen toteutussuunnitelman tulevaa investorin valinta- ja 
vuokrasopimusesitystä varten.  
 

PÄÄTÖS:  Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi saadun esittelyn Neulamäen 
pelastusasemahankkeesta. Asia tulee hyvinvointialueen hyväksyttäväksi 3/2022. 

 

12. Toimeenpanoajan strategiset linjaukset  
 
Valmistelija: Jussi Lampi 
 

VATEn johtoryhmässä on käyty keskustelua tehtäväkokonaisuuksittain kootuista 
strategisista linjauksista toimeenpanon tueksi. Linjaukset ovat tarkoitettu 
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toimeenpanovaiheeseen, tukemaan työskentelyä ennen järjestämisvastuun 
siirtymistä 2023 alussa.  

 
Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpano pohjaa kansallisiin tavoitteisiin ja sitä ohjaa 
voimaanpanolaki. Pohjois-Savon toimeenpanossa on tunnistettu tarve tehdä myös 
alueellisia linjauksia ja muodostaa periaatteita keskeisiin valmistelukokonaisuuksiin.  
Linjaukset ja periaatteet ovat väliaikaishallinnon virkamiesjohdon näkemyksiä ja niillä 
pyritään tukemaan onnistunutta toimeenpanoa. 
  
Linjauksia on käsitelty VATEn johtoryhmässä 25.11.2021 sekä poliittisissa iltamissa 
ja VATEn seurantaryhmän kokouksessa. 
  

Valmistelijan päätösesitys:   
 

VATE jory esittää VATElle, että edellä esitetyt periaatteet linjataan toimeenpanon 
tueksi.  

 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi toimeenpanon tueksi laaditut 

periaatteet (liite 6). 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi toimeenpanon tueksi laaditut 

periaatteet ja totesi, että niitä tarvitaan valmistelun tueksi mm asiakkaan 

palvelukokonaisuuksien ja integraation varmistamiseksi. Lisäksi valmistelija täsmensi 

että, linjauksia on esitelty, ei käsitelty poliittisissa iltamissa ja VATEn 

seurantaryhmässä. Lisäksi todettiin, että hyvinvointialueen aluevaltuusto laatii 

aikanaan hyvinvointialueen strategian ja siihen liittyvät muut linjaukset (mm 

palvelustrategiat ja -lupaukset).  

 

13. Hyvinvointialueen brändityön eteneminen 

Valmistelija: Petteri Alanko 

VATEn johtoryhmässä on todettu tarve edetä hyvinvointialueen brändityön 
valmistelussa mahdollisimman ripeästi. Taustalla ovat mm. rekrytoinnin tarpeet 
yhteiselle brändille, lisäksi aluevaalit nostattavat tiedontarvetta hyvinvointialuetta 
kohtaan ja tuo omalla panoksellaan paineita kertoa millainen toimija Pohjois-Savon 
hyvinvointialue on. Oma tarpeensa nousee myös eri tieto- ja 
dokumentinhallintajärjestelmistä, joita valmistellaan parhaillaan hyvinvointialueen 
käyttöön. Viimeksi mainittu tarve liittyy etenkin visuaaliseen ilmeeseen.  
 
Brändityön ympärille on kerätty työryhmä, joka yhdessä ulkoisen kumppanin kanssa 
vie brändityötä mahdollisimman ketterästi eteenpäin. Tähän työhön on tarve ostaa 
sekä strategisen viestinnän työtä että graafista suunnittelua. Strategisen viestinnän 
kumppani fasilitoi brändityötä ja jalostaa työryhmältä saamansa lähtötiedot. Graafisen 
suunnittelun osaaja visualisoi brändille tarvittavat sovellukset eri käyttökohteisiin.  

 
 
 
 



 Pöytäkirja 
 
 1.12.2021 

   
 

Valmistelijan päätösesitys: 
 

Ehdotan, että varaamme 40 000 euroa tähän työhön ajalle 12/2021- 5/2022. 
Kustannus osoitetaan VATEn käytössä olevaan budjettiin ja siitä tehdään sopimus 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Hankinta tehdään kilpailutettuna 
pienhankintana KYSin pyytämien tarjousten pohjalta viestintäjohtajan erillisen 
esityksen ja johtoryhmän käymän keskustelun mukaisesti, ensin hankinta VATEssa 
hyväksyttäen. 
 

Esittelijän päätösesitys:  
 

Väliaikainen valmistelutoimielin vastuuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 
viestintäjohtajan valmistelemaan VATEn johtoryhmän kanssa hyvinvointialueen 
brändityötä ja tekee sairaanhoitopiirin kanssa valmistelusta ja siihen tarvittavasta 
ulkopuolisesta tuesta sopimuksen 40.000 € määrällä. 

 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi esittelijän päätösesityksen. 

 

14. Sihteeri ja assistenttijärjestelyt 

Valmistelija: Tarja Miettinen 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteerin mahdollisen poissaolon takia on syytä 
sopia varahenkilöjärjestelyistä hankehallinnossa. Satu Kapanen on toiminut jo VATEn 
johtoryhmän sihteerinä ja valmistellut väliaikaisen valmistelutoimielimen 
kokousasioita minun parina syksyn aikana. Valmiudet toimia väliaikaisen 
valmistelutoimielimen sihteerinä poissa ollessani ovat olemassa. Sen 
varmistamiseksi, että Sadun aika riittää ko. sijaisjärjestelyihin on syytä sopia, että 
kaikki muut kuin VATEn johtoryhmien tai väliaikaisen valmistelutoimielimen 
valmisteluasiat tulee vastuuttaa muille assistenteille: Maiju Leppänen, Outi Randelin, 
Tiina Hedman ja Noora Ritvanen. Näitä ovat mm erilaisten tilaisuuksien järjestelyt. 

 
Valmistelijan esitys: 

 
Esitän VATElle hyväksyttäväksi, että sen sihteerinä sijastani tarvittaessa voi toimia 
Satu Kapanen. Ja jorylle päätettäväksi, että muita assistentteja (Maiju, Outi, Tiina ja 
Noora) käytetään enemmän muun valmistelun tukena. 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin nimeää sihteerin varahenkilöksi talousassistentti Satu 

Kapasen. 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin nimesi sihteerin varahenkilöksi talousassistentti Satu 

Kapasen. 

 

15. Tiedoksi saatettavat asiat 

 ISLAB-HY ohjausryhmään on nimetty muutosjohtaja Antti Hedman.  
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Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenesityspyyntö vähimmäistietoasetusta 

valmistelevaan työryhmään VN/28931/2021, YTA-alueen yhteinen jäsen. Ehdotetaan 

Pohjois-Savosta johtava hoitaja, tiedolla johtamisen vastuuvalmistelija Eija Peltosta. 

STM demokratiatyöryhmä, projektipäällikkö Anne Aholainen kutsuttu jäseneksi. 

PÄÄTÖS: Tiedoksi saatettavat asiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi puheenjohtajan toiveesta VATEn 

jäseniltä tietoon saatettiin seuraavat asiat: 

- THL:n arviointi, Pohjois-Savon lisätietojen antajiksi nimettiin Eija Peltonen, Jari 

Saarinen ja Leila Pekkanen. Suomen tietotoimisto tulenee uutisoimaan asiasta, 

kun tiedot julkistetaan (aineistot saadaan samana päivänä alueella). 

- Kartoitettiin onko kunnissa tullut oppilashuoltoon liittyen huolia tai muita ajatuksia 

esille: Kysterissä havaittu, että pienissä kunnissa huoli psykologipalvelujen 

jatkuvuudesta. Tarkemmin pitäisi selvittää hoitovelka, joka kunnista mm 

rokotusten takia on syntynyt. Varkaudessa ei juurikaan ole huolta herännyt, pulaa 

resursseista. Ruohon juuritasolla odotetaan konkreettista toimintamallien 

läpikäyntiä, miten hyvinvointialueella toimitaan. Iisalmessa ei myöskään ole 

huolta herännyt, korkeintaan normaalia muutokseen liittyvää huolta siitä, miten 

muutos omiin työtehtäviin vaikuttaa. Ylä-Savon soten kanssa toiminta ok. 

Siilinjärvellä vastaava tilanne, kuten myös Suonenjoella. 

- Kuntiin jäävät tehtävä tarvitsevat täsmentämistä, mitkä jää ja mitkä siirtyy 

hyvinvointialueelle tuli esille, kun tiedusteltiin miten nykyiset kuntien soten kautta 

kanavoidut etuisuudet hyvinvointialueella mahdollisesti järjestetään tai ei 

järjestetä. 

 

16. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset. 

Esittelijän päätösesitys: 

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

9.3.2022 saakka (loppukaronkka) ja kokouskutsut on lähetetty varsinaisille jäsenille. 

Mikäli jäsen ei itse osallistu tulee hänen itse siirtää kutsu varahenkilölleen. 

PÄÄTÖS: Joulukuun kokous on siirretty STM:n alueneuvottelujen takia pidettäväksi 13.12.2021 

klo 12:00 – 14:30. Muutos on tehty kalenterivarauksiin. Muutoin merkittiin tiedoksi. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45. 

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

Sähköpost. 2.12.2021   

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 



 Pöytäkirja 
 
 1.12.2021 

   
 

 
Sähköpost. 1.12.2021  Sähköpost. 2.12.2021 
 
Reetta Kettunen  Eija Komulainen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen. 
 
 
 
 
 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pshva.fi/


Lähettäjä:                                               Eija Komulainen <eija.komulainen@suonenjoki.fi>
Lähetetty:                                               torstai 2. joulukuuta 2021 7.58
Vastaanottaja:                                       Kettunen Reetta; Miettinen Tarja; Saarinen Jari; Kapanen Satu
Aihe:                                                         VS: VATEn kokouksen 1.12.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi vastauksilla tähän sähköpostiviestiin
 
Pöytäkirja hyväksytty.
Reetan huomion mukaisesti toisen että-sanan voi poistaa ko pykälästä.
 
Terveisin,
 
Eija Komulainen
Sosiaalijohtaja
 
Suonenjoen kaupunki
Sosiaalitoimi
PL 13, Keskuskatu 3
77601 Suonenjoki
 
email:                   etunimi.sukunimi@suonenjoki.fi
puh:                      0400-575184
vaihde:                 017-513 311
fax:                       017-513 150
web:                     www.suonenjoki.fi
__________________________________
Tämä sähköpostiviesti sisältää tietoa, joka on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen lukeminen, käyttö, kopiointi, tulostaminen, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä
uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi (laki yksityisyyden suojasta televiestinnästä ja teletoiminnan
tietoturvasta (565/1999) 4§ ja rikoslaki 38. luku)
Säästä luontoa. Älä tulosta tarpeettomasti!
 
Lähettäjä: Kettunen Reetta <reetta.kettunen@varkaus.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 1. joulukuuta 2021 19.24
Vastaanottaja: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>; Eija Komulainen <eija.komulainen@suonenjoki.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-
savo.fi>
Aihe: Re: VATEn kokouksen 1.12.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi vastauksilla tähän sähköpostiviestiin
 
Pöytäkirja ok.
 
Vaalijala pykälässä esittelijän esitystekstissä on vate päättää että että... jos haluaa toisen etän poistaa pöytäkirjasta :)
 
Terkuin Reetta

From: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>
Sent: Wednesday, December 1, 2021 6:51:27 PM
To: Kettunen Reetta <reetta.kettunen@varkaus.fi>; Eija Komulainen <eija.komulainen@suonenjoki.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>
Subject: VATEn kokouksen 1.12.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi vastauksilla tähän sähköpostiviestiin
 
Hei pöytäkirjantarkastajat Eija ja Reetta, sekä hyväksyjä Jari
 
kuittaukset tähän sähköpostiviestiin tai korjaukset niin teen muutokset pöytäkirjaan.
 
t.tarja
  *********************************************
Tarja Miettinen
hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1,
70100 KUOPIO
 
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157
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Lähettäjä:                                               Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                               torstai 2. joulukuuta 2021 8.09
Vastaanottaja:                                       Miettinen Tarja; Kettunen Reetta; Eija Komulainen; Kapanen Satu
Aihe:                                                         VS: VATEn kokouksen 1.12.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi vastauksilla tähän sähköpostiviestiin
 
Huomenta. Pöytäkirja kokouksen mukainen, hyväksyn. yt jari
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 1. joulukuuta 2021 18.51
Vastaanottaja: Kettunen Reetta <Reetta.kettunen@varkaus.fi>; Komulainen Eija <eija.komulainen@suonenjoki.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-
savo.fi>
Aihe: VATEn kokouksen 1.12.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi vastauksilla tähän sähköpostiviestiin
Tärkeys: Suuri
 
Hei pöytäkirjantarkastajat Eija ja Reetta, sekä hyväksyjä Jari
 
kuittaukset tähän sähköpostiviestiin tai korjaukset niin teen muutokset pöytäkirjaan.
 
t.tarja
  *********************************************
Tarja Miettinen
hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1,
70100 KUOPIO
 
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157

 
 
 

======================================================= 
Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.
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Liite 1
Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys
Kokoukseen osallistuminen 1.12.2021

P/T P/T Asia nro JAA EI
T  Kirsi-Tiina Ikonen Eeva Suomalainen
P Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen
T Vesa Toivanen Tanja Tilles-Tirkkonen
T Anne Waldén Jukka Tiihonen
T Kati Kantanen Merja Vartiainen
T Antti Jokikokko Petteri Ristikangas
T Eija Komulainen Kirsi Solmari
T Reetta Kettunen Joonas Hänninen
T Timo Tuunainen Anitta Korhonen
P Antti Hedman (1. vpj) Kari Janhonen
P Janne Niemeläinen Anne Kantanen
P Leila Pekkanen Petteri Soininen
P Eija Peltonen Jari Lukkarinen
T Olli Lappalainen Minna Hiltunen T
P Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen

Ilkka Fritius T Kirsi Ruutala

Muut osallistujat:
P Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja
T Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja
P Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja
T Petteri Alanko, viestintäjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:
P Jussi Lampi
P Tarja Miettinen, sihteeri
P Satu Kapanen



Monetra Pohjois-Savo Oy TARJOUS 
Microkatu 1, T-osa           17.11.2021 
70210 Kuopio      
 

 

 

 
 
Asiakas  Pohjois-Savon VATE / Kaarina Halonen 
  PS VATE, palkkahallinnon palvelut  
 

Tarjouksen voimassaolo Tarjous on voimassa per 30.11.2021 ja tarjouksen hyväksyminen sähköpostitse 

toimii tilausvahvistuksena. 

 
Tarjouksen sisältö          
  Palkkahallinto / matka- ja kululaskujen käsittely ajalle 1-12/2022 
  (Pohjautuu TEAMS-keskusteluun 9.11.11 Kaarina Halosen kanssa)  
    
Hinta ja maksuehdot  

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Laskutettavan kuukauden veloitus tapahtuu 
seuraavan kuukauden 12. päivän mennessä. Maksuehto 14 vrk.  

 
 

 

KK-veloitukset ja tuntihinnat  

 

Käyttöönotto 12/2021 

Palkkahallintomoduulin käyttöönotto   1.350 €   kertaveloitus 

Matka- ja kululaskumoduulin käyttöönotto      450 € kertaveloitus  

 

Järjestelmäveloitus  

Järjestelmäkustannus (palkkamoduuli)     50 €/ kk  jatkuva veloitus  

Expence (matka- ja kululaskut)      7 €/hlö/kk per käyttäjä/kk, max. 99 hlö  

Käyttäjätunnukset 1 kpl (palkat)   36 €/kk jatkuva veloitus  

 

Kk-palkka- ja matkahallinnon tehtävät   65 €/ h  toteutuneet tunnit 

 

Palkkahallinon muut veloitukset  0,40 €/kpl ilmoitus tulorekisteri 

     0,80 €/kpl verkkopalkka/ välitys  

    2,50 €/kpl palkkalaskelma /postitus  

      

Kk-palkka ja matka/kululaskujen käsittely /tehtävät sisältävät:  

• normaalin kk-palkka- ja matka/kululaskujen käsittely 

• tulosrekisteri-ilmoitukset 

• maksatuspalvelu 1-2 krt/ kk  

• palkkalaskelmien välitys/postitus  

 

 

Kapanen Satu
Kirjoituskone
LIITE 2
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Covid19 ehdot  

 

Koronavirukseen (COVID-19) liittyvä tilanne aiheuttaa tällä hetkellä paljon epävarmuuksia eikä 

vaikutusten laajuutta ole helppo arvioida. Vaikutukset saattavat koskea esimerkiksi yhteiskunnan 

toimintaa, viestintäyhteyksiä, henkilöstön, palveluiden ja tuotteiden toimituksia. Nämä vaikutukset 

saattavat vaihdella eri toimitusten ja palveluiden osalta tilanteesta ja ajankohdasta riippuen.  

 

Monetra toteaa, että tällä hetkellä on mahdotonta riittävällä tasolla ennustaa tai suunnitella 

tilanteen aiheuttamia seurauksia Monetran toimitettavien tuotteiden tai palveluiden osalta ja 

näihin saattaa tulla tilanteesta johtuvia häiriöitä, viivästyksiä tai muita toimitusvaikeuksia. 

Osapuolet sopivat, että jos Monetran toimitus estyy, viivästyy tai vaikeutuu tilanteen takia, 

Monetra ei ole tästä vastuussa. Osapuolet pyrkivät tällaisissa tilanteissa yhteistyössä löytämään 

vaihtoehtoisia tapoja toimituksen tekemiselle mahdollisuuksiensa puitteissa ja rajoittamaan 

tilanteesta aiheutuvia vaikutuksia. 

    

 

Ystävällisin terveisin,  

 

Irina Gurina  
  talousjohtaja  

  irina.gurina@monetra.fi 

  puh. 040 7579374 



VARKAUDEN KAUPUNKI

VRK/36/00.04.01/2021
TUKIPALVELUYHTIÖN PERUSTAMINEN / SOTE UUDISTUS

Apulaiskaupunginjohtaja Joonas Hänninen, 040 676 5544
Tekninen johtaja Arto Lehtonen, 040 512 8500

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) on 
käsitellyt kokouksessaan 18.10.2021 hyvinvointialueiden tukipalveluiden 
järjestämistä ja linjannut valmistelun osalta seuraavaa: 

1) hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottaminen valmistellaan pääsääntöi-
sesti nykyisten in-house yhtiöiden; Servica, Sakupe, Sansia, Istekki, Monet-
ra ja Islabin palvelujen ja tilojen varaan. 
2) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin tulee toimittaa Vatelle 15.11.2021 mennes-
sä sitoumus, missä he sitoutuvat tuottamaan tukipalvelut koko hyvinvointi-
alueelle. 
3) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin tulee laatia riskianalyysi tukipalveluiden 
tuottamisesta hyvinvointialueelle viimeistään 15.11.2021 mennessä. 
4) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin kanssa käynnistetään neuvottelut tuotta-
vuusohjelmien laatimisesta heille asetettavien taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamisesta. OTE Kokouspöytäkirjasta 18.10.2021 
5) mikäli jonkun tukipalvelun osalta jokin muu vaihtoehtoinen malli on tar-
koituksenmukaisempi toteuttaa, voidaan tukipalvelu valmistella sen mu-
kaan. 
6) työterveyshuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen päätetään 
myöhemmin erikseen; tukeudutaanko Järviseudun työterveys Oy:n palve-
luihin vai kilpailutetaanko työterveyshuollon palvelut kokonaisuudessaan. 
Työterveyshuollon palveluista käydään neuvottelua Järviseudun työterveys 
Oy:n ja pääomistajien kanssa ennen mahdollisesta kilpailuttamisesta päät-
tämistä.

Vaten päätöspöytäkirja on oheisena liitteenä.

Toistaiseksi Vaten päätöksessä mainituista tukipalveluyhtiöistä ei ole oltu 
Varkauden kaupunkiin yhteydessä palveluiden järjestämiseen liittyvissä ky-
symyksissä, vaikka Varkauden kaupunki tuottaa nykyisessä mallissa mm. 
ruoka- ja puhtauspalvelut myös hyvinvointialueelle siirtyvien toimialoille.

Ruoka- ja puhtauspalvelut tuotetaan Varkaudessa keskitetyllä mallilla siten, 
että sekä soten, että muiden toimialojen tukipalvelut tuotetaan samoista 
tuotannollisista tiloista. Lisäksi osa työntekijöistä tekee yhdistelmätyötä ruo-
kapalveluiden sekä puhtauspalveluiden puolella. Ruokahuolto pohjautuu 
Mestarintien keskuskeittiön Cook and Chill -tuotantoon, Waltterin koulu-
kampuksen valmistuskeittiön toimiessa varakeittiönä ja huolehtiessa vain 
ko. kampuksen tarpeista.

Toiminnallisesti tai taloudellisesti tarkasteltuna tuotantoa ei voida jakaa so-
telle ja muille sisäisille asiakkaille tuotettuihin palveluihin, vaan ratkaisu on 
tehtävä yhtenä kokonaisuutena. Ratkaisu koskee noin 100 henkilöä Var-
kauden kaupungin palkkalistoilla. Mestarintien keskuskeittiön kiinteistön 
sekä siellä sijaitsevan rakennuksen omistaa Varkauden kaupungin omista-
ma Teollisuuskylä Oy. 

317 §

Kaupunginhallitus 08.11.2021
Pöytäkirjanote

 1

Allekirjoitettu sähköisesti

23.11.2021 Päivi Makkonen, Hallintosihteeri  

Kapanen Satu
Kirjoituskone
LIITE 3



VARKAUDEN KAUPUNKI

Tukipalveluyhtiöiden valmistelussa ja myöhemmässä tuotannossa on nor-
maaliaikojen tarpeiden lisäksi huomioitava myös kriisinaikainen toimintojen 
jatkuvuus ja varautumisen tarpeet.

Kuntien yhteistoimintaan ei sovelleta hankintalainsäädäntöä, jos yhteistoi-
minnassa on kyse hankintalain 15 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan tai kun-
tayhtymän hankinnasta sen sidosyksiköltä tai 16 §:ssä säädetyllä tavalla 
kunnan tai kuntayhtymän hankinnasta toiselta hankintayksiköltä (kuntalain 
50 §). 

Hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluja yhteistoiminnassa, jos yhteistoi-
minnasta säädetään lailla tai kysymys on hankintalain 15 §:ssä säädetystä 
hankinnasta hankintayksikön sidosyksiköltä tai 16 §:ssä tarkoitetusta han-
kinnasta toiselta hankintayksiköltä (hyvinvointialueista annetun lain 53 §).

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteiset sidosyksiköt ovat mahdollisia, mikäli 
hankintalain reunaehdot täyttyvät. 

Myös Vate on linjannut, että mikäli jonkun tukipalvelun osalta jokin muu 
vaihtoehtoinen malli (kuin 18.10.2021 linjattu) on tarkoituksenmukaisempi 
toteuttaa, voidaan tukipalvelu valmistella sen mukaan.

Varkauden kaupungin arvion mukaan olisi sekä toiminnallisesti, että kriisin-
kestävyyden näkökulmasta parempi, että hyvinvointialueella toimisi useam-
pi kuin yksi alueellinen ruoka- ja puhtauspalveluita tuottava yhtiö. Kaupunki 
on asiaan liittyvissä kuntakeskusteluissa tuonut esille oman näkemyksensä 
kaupungin ja hyvinvointialueen yhteisen in-house yhtiön perustamisen tar-
peesta ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamiseksi Varkaudessa.

Apulaiskaupunginjohtaja: Varkauden kaupunginhallitus päättää esittää Pohjois-Savon hyvinvointi-
alueelle / väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Varkauden kaupunki ja 
Pohjois-Savon hyvinvointialue perustaisivat yhteisen in-house yhtiön Var-
kauden kaupungin alueella tarjottavien ruoka- ja puhtauspalveluiden tuot-
tamiseksi hyvinvointialueen, mutta myös Varkauden kaupungin tarpeisiin.

Varkauden kaupunki tarjoutuu toteuttamaan yhtiön perustamiseen liittyvät 
käytännön toimet sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti siten, että tuki-
palveluyhtiön toiminta voisi alkaa 1.1.2023.

Kaupunginhallitus esittää neuvottelujen käynnistämistä yhteisen yhtiön pe-
rustamiseksi. Varkauden kaupunkia sekä sen omistamia yhtiöitä neuvotte-
luissa edustavat apulaiskaupunginjohtaja Joonas Hänninen, tekninen joh-
taja Arto Lehtonen sekä Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen.

Päätös: Apulaiskaupunginjohtaja alusti asiaa.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Siirryttiin § 313.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Arto Lehtonen poistui klo 12.12.

Kaupunginhallitus 08.11.2021
Pöytäkirjanote
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 OTE Kokouspöytäkirjasta 
 
 18.10.2021 

   
 

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 7/2021 

Ajankohta:  maanantai 18.10.2021 klo 12:30 – 14:03 

Paikka:  Maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio) tai TEAMS 

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

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen 

PÄÄTÖS: Pj. Jari Saarinen avasi kokouksen klo 12:30. 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Osallistujat todettiin liitteen 1 mukaisesti kokouksessa oleviksi. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Ilkka Fritius ja Kirsi-Tiina Ikonen. 

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Fritius ja Vesa Toivanen. 

 

5. Linjaus tukipalveluista  

Muutosjohtaja Janne Niemeläisen valmistelusta. 

Hyvinvointialueen luovuttajaorganisaatioiden tukipalveluiden tuottamisesta vastaavat tällä 

hetkellä pääsääntöisesti luovuttajaorganisaatioiden in-house yhtiöt; Servica, Sakupe, Istekki, 

Monetra, Pohjois-Savo, Järviseudun työterveys Oy sekä Islab.  
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Sairaanhoitopiirin purkautumisen myötä hyvinvointialueelle tulee siirtymään 

sairaanhoitopiirin osakeomistukset em. tukipalveluyhtiöistä. Hyvinvointialueella on 

mahdollisuus järjestää tukipalveluiden tuottaminen mm. seuraavilla tavoilla: 

1) Omana tuotantona  
2) In-house aseman perusteella tukipalveluyhtiöiden toimesta  
3) Kilpailuttamalla tukipalvelut  
4) Kohtien 1-3 erilaisilla yhdistelmillä  

Kunnat eivät voi olla tukipalveluiden tuottajina suoraan hyvinvointialueelle, koska kunnan ja 

hyvinvointialueen välillä ei ole sellaista oikeudellista yhteyttä, mikä muodostaisi perusteen 

palveluiden tuottamiselle ja ne ovat toisistaan erillisiä oikeushenkilöitä.   

Kuntajohdon kanssa on pidetty kolme tilaisuutta, missä on käyty läpi hyvinvointialueen 

tukipalveluiden tuottamismahdollisuuksia. Lisäksi Kuntaliitto on järjestänyt erillisen 

tukipalveluwebinaarin, missä tukipalveluiden tuottamismahdollisuuksia on käyty läpi.  

Tukipalveluyhtiöiden toimitusjohtajat ovat olleet Vaten johtoryhmän kuultavina ja he ovat 

kertoneet kuinka tuottaisivat tukipalvelut hyvinvointialueelle. Toimitusjohtajia oli pyydetty 

ottamaan kantaa myös alenevaan rahoitukseen ja siihen, kuinka he pystyvät tuottamaan 

tukipalvelut alenevassa rahoituksessa.  

Lain asettamien määräaikojen puitteissa hyvinvointialueen tukipalveluita ei ole mahdollista 

organisoida omaksi toiminnaksi. Lisäksi omana toimintana tukipalveluiden tuottaminen 

sitoisi merkittävästi hallinnollisia henkilöstöresursseja. Laajamittainen kilpailuttaminenkaan 

ei ole mahdollista määräaikojen puitteissa. Ainoa mahdollinen ja tarkoituksenmukainen tapa 

tukipalveluiden tuottamiseen on valmistella tukipalvelut tuotettavaksi tukeutumalla nykyisiin 

in-house tukipalveluyhtiöihin pl. Järviseudun työterveyshuolto Oy. Tukipalveluyhtiön 

tehtävänä olisi varmistaa kattavien tukipalveluiden tuottaminen joko kokonaan omana 

toimintana tai omana toimintana lisättynä täydentävillä ostopalveluilla.  

Hyvinvointialueelle tulee siirtymään noin 12.500 työntekijää. Järviseudun työterveys Oy 
tuottaa työterveyshuollon palvelut lähes 10.000 siirtyvälle työntekijälle. Järviseudun 
Työterveys Oy:llä on nykyisin toimipisteet Kuopiossa, Siilinjärvellä, Varkaudessa sekä 
Tuusniemellä ja se tuottaa lähes kokonaan vain kivijalkapalveluita. Yhtiön tulisi laajentaa  
palveluverkkoaan tai hankkia itse tai hyvinvointialueen tulisi hankkia ja tehdä 

työterveyspalvelusopimus alla olevien alueiden henkilöstölle (reilu 2000 hlöä):  

Ylä-Savo (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä)  
Lapinlahti  
Joroinen  
Kaavi  
Keitele  
Tervo  
Vesanto  
Pielavesi  
Rautalampi  
Rautavaara  
Suonenjoki  
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Alustavan tiedon mukaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön suurimmat työkykyriskit 
ovat:  
- mielenterveyden häiriöt sekä sairaudet   
- tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja oireet  
- erilaisten päihteiden lisääntynyt käyttö   

 
Esihenkilöt ovat osa henkilöstöä ja heidän työn kuormitustekijöitä tulisi tarkastella samalla 

tavalla kuin muiden ammattiryhmien. Erityisenä huomiona ja huolena on esihenkilöiden 

työssä jaksaminen ja sen tukeminen työterveysyhteistyönä.   

Työterveyshuollon palveluilta odotetaan työelämän tarpeiden mukana kehittyvää palvelujen 
tarjontaa työterveysyhteistyökumppanuutta HR:n ja esihenkilöiden kanssa, joka tarkoittaa 
mm. seuraavia asioita:  
- ammattitaitoinen henkilöstö  
- asiakasymmärrys ja -lähtöisyys: aktiivinen vuoropuhelu palveluntarjoajan ja 

organisaatioasiakkaan välillä  
- työterveyshuollon kustannusten avoimuus ja läpinäkyvyys: mistä kustannusten nousu tai 

lasku kertovat  
- työterveyshuollon ymmärrys organisaation henkilöstön terveydellisen työkyvyn 

tilanteesta suhteessa työtehtävien kuormitustekijöihin  
- yhteisesti jaettu tieto siitä, miten työntekijöiden käynnit ja diagnoosit liittyvät työhön ja 

tuon tiedon hyödyntäminen  
- toiminnan kehittäminen yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa; työterveyshuolto 

tietää oman roolinsa  
- laadun varmistaminen  
- reklamaatioiden/palautteiden käsittelyprosessi ja avoimuus palautteiden suhteen, ja 

ennen kaikkea tieto siitä, mihin toimenpiteisiin palautteet ovat johtaneet. Palautetta 
täytyy kerätä sekä työntekijäasiakkailta että organisaatioasiakkaalta!  

- tiedolla johtamisen kannalta tarpeelliset, toimivat raporttityökalut ja ammattitaito 
raporttien tuottaman datan tulkitsemiseen ja analysointiin   

- tehokas poissaolojen seuranta ja niihin reagoiminen  
- lakisääteiset vaatimukset täyttävä palvelukokonaisuus  
- henkilöstön terveydenhoidon harmonisoitu palvelukokonaisuus, joka huomioi eri-

ikäisten työntekijöiden palveluiden käytön; myös etäpalvelut  
- yhteistyö esihenkilöiden kanssa  
- kattavat ennaltaehkäisevät palvelut  
- sairaanhoidon palveluiden tuottaminen ja kehittäminen tarvelähtöistä  
 
Kun em. asiat laitetaan vielä konkreettisemmalle tasolle, toimisivat ne kilpailutuksen 
kriteereinä, ja tällä tavoin saisimme nykyistä enemmän vaikuttavuutta työterveyspalveluihin.   
 
Työterveyshuollon rooli ja sen ajanmukaiset ja kehittyvät palvelut tulevat olemaan jatkossa 
korostetussa asemassa.  
 
Lokakuussa 2021 julkaistujen VM:n rahoituslaskelmien mukaan Pohjois-Savon 

hyvinvointialue tulee saamaan noin 10 M€ vähemmän rahoitusta siirtymäkauden jälkeen 

kuin nykyiset sote-kustannukset ovat.   
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Rahoituksen väheneminen aiheuttaa tarpeen toiminnan uudelleen tarkasteluun 

hyvinvointialueella ydinpalveluiden ohella myös palveluja tuottavissa in-houseyhtiöissä.  

Hyvinvointialueen ostot in-house yhtiöiltä tulevat olemaan reilusti yli 10 % prosenttia 

hyvinvointialueen budjetista.  Jatkossa on syytä tarkastella kriittisesti in-house yhtiöiden 

toimintamalleja ja hinnoittelua hyvissä ajoin ennen vuotta 2023.   

Voimaanpanolain mukaan liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen sekä pelastuspalvelujen tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet 
on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.  

  
Periaate tarkoittaa sitä, että henkilö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, mikäli hänen 
tehtävistään vähintään puolet on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 
palvelujen tukitehtäviä. Voimaanpanolain hallituksen esityksen mukaan on tärkeää varmistua 
myös siitä, että välttämätön palvelutuotanto turvataan siirtymätilanteessa ja muutoinkin 
yhteen sovitetaan henkilöstöresurssit siten, että sekä hyvinvointialueilla että kunnilla on 
toimiva tukipalveluverkosto myös jatkossa.  

  
Käytännössä tukipalveluhenkilöstön tehtäväkuvia ei ole laadittu siten, että siitä kävisi selvästi 
ilmi kohdistuuko työpanoksesta vähintään puolet siirtyvään toimintaan. Tästä johtuen 
kuntien ja tukipalveluyhtiöiden kanssa tulee käydä neuvottelut siirtyvän 
tukipalveluhenkilöstön määrästä. Neuvotteluissa tulee ottaa huomioon, että välttämätön 
palvelutuotanto turvataan siirtymätilanteessa ja muutoinkin yhteen sovitetaan 
henkilöstöresurssit siten, että sekä hyvinvointialueilla että kunnilla on toimiva 
tukipalveluverkosto myös jatkossa.  

  
Mikäli tukipalvelut tuotetaan tukipalveluyhtiöiden toimesta, tulee hyvinvointialueelle siirtyvä 
tukipalveluhenkilöstö siirtää uudella liikkeen luovutuksella tukipalveluyhtiölle.  
 

Valmistelijan päätösesitys VATElle:  

Vate päättää, että:  

1) hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottaminen valmistellaan pääsääntöisesti nykyisten in-

house yhtiöiden; Servica, Sakupe, Sansia, Istekki, Monetra ja Islabin palvelujen ja tilojen 

varaan.  

2) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin tulee toimittaa Vatelle 15.11.2021 mennessä sitoumus, 

missä he sitoutuvat tuottamaan tukipalvelut koko hyvinvointialueelle.   

3) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin tulee laatia riskianalyysi tukipalveluiden tuottamisesta 

hyvinvointialueelle viimeistään 15.11.2021 mennessä.  

4) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin kanssa käynnistetään neuvottelut tuottavuusohjelmien 

laatimisesta heille asetettavien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.  
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5) mikäli jonkun tukipalvelun osalta jokin muu vaihtoehtoinen malli on 

tarkoituksenmukaisempi toteuttaa, voidaan tukipalvelu valmistella sen mukaan.  

6) työterveyshuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen päätetään myöhemmin 

erikseen; tukeudutaanko Järviseudun työterveys Oy:n palveluihin vai kilpailutetaanko 

työterveyshuollon palvelut kokonaisuudessaan. Työterveyshuollon palveluista käydään 

neuvottelua Järviseudun työterveys Oy:n ja pääomistajien kanssa ennen mahdollisesta 

kilpailuttamisesta päättämistä.  

Esittelijän päätösehdotus: 

Vate päättää hyväksyä valmistelijan tekemän päätösesityksen, mitä korjattiin kokouksessa 

poistamalla päätösesityksen kohdasta 1 sanat ”ja tilojen”. 

PÄÄTÖS: Todettiin, että yhteistoimintaelin kokouksessaan 18.10.2021 puolsi esitettyä 

valmistelulinjausta, ml. työterveyshuollon erillinen myöhempi käsittely. Yhteistoimintaelin 

toivoo huomioitavaksi lisäeläketurvan tukipalveluhenkilöstön siirtosuunnitelmia laadittaessa.  

 VATE hyväksyi esittelijän korjatun päätösesityksen tukipalvelujen linjauksena valmistelussa. 

 

Otteen oikeaksi todistaa: 

 

Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 

 

JAKELU: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, vastuuvalmistelija Anne-Mari Lappalainen 

In-House yhtiöt (Servica, Sakupe, Istekki, Monetra Pohjois-Savo, Järviseudun työterveys) ja 

Liikelaitoskuntayhtymä Islab. 

Pohjois-Savon kunnat 

LIITE: Tiedote VATEn 18.10.2021 tekemän päätöksen valmisteluyhteistyöstä kuntien kanssa. 
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uudistuksessa

Webinaari kuntien ja alueiden 
valmistelijoille pe 8.10.2021 klo 9-11
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Tukipalvelut sote-uudistuksessa 
8.10.2021 klo 9-11

• Avaus
• Erityisasiantuntija Karri Vainio

• Lainsäädännön reunaehtoja tukipalveluita koskien
• Johtava lakimies Arto Sulonen, Kuntaliitto

• Tukipalveluhenkilöstön asema
• Työmarkkinalakimies Jenni Aaltonen, KT

• Tukipalveluiden valmistelutilanne alueilla ja kunnissa 
• Palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola, Pirkanmaa
• Rahoitusjohtaja Jari Iskanius, Lappeenranta / Etelä-Karjala
• Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, Jyväskylä / Keski-Suomi

• Kysymyksiä ja kommentteja
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Kuntaliiton sote-muutostuki

Tukipalveluiden organisoinnin oikeudellisista 
reunaehdoista 8.10.2021/Arto Sulonen
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Lääketieteelliset ja 
hammaslääketieteelliset tukipalvelut ja 

niihin liittyvä erityisosaaminen 

• laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 

• muut tutkimustoimenpiteet

• edellä mainittujen toimenpiteiden tulkinta

Hyvinvointialue voi hankkia ne ulkopuolelta 
kokonaisuudessaan, jos se on tarpeen 
tukipalveluiden laadun, osaamisen ja 
kustannustehokkuuden turvaamiseksi (sote-
järjestämislain 12 §)

Tukipalveluiden määrittely

Hallinnolliset ja tekniset tukipalvelut

Esim.

• ruokahuolto

• siivous 

• HR 

• palkkahallinto 

• kirjanpito

• ICT-tukipalvelut

Hyvinvointialue voi hankkia niitä ulkopuolelta 
ilman lakiin sisältyviä rajoituksia (eivät julkisia 
hallintotehtäviä)
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Hallinnolliset ja tekniset tukipalvelut (1)

• Lähtökohta 1: Hallinnollisia ja teknisiä tukipalveluita hyvinvointialueet voivat 
hankkia rajoituksetta

• Lähtökohta 2: Kunnat ja hyvinvointialueet toisistaan täysin erillisiä 
oikeussubjekteja, joilla ei toisiinsa oikeudellista organisatorista sidosta (vrt. toisin 
kunnat ja kuntayhtymät)

• Kuntien ja hyvinvointialueiden välisiä oikeudellisia suhteita sääntelevät:
• kuntalaki ja hyvinvointialueista annettu laki 
• julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö

5
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Hallinnolliset ja tekniset tukipalvelut (2)

• Kunnan ja hyvinvointialueiden toiminta markkinoilla (kuntalain 15 luku ja 
hyvinvointialueista annetun lain 15 luku)

• markkinaehtoinen toiminta on yhtiöitettävä
• kunta ja hyvinvointialue eivät voi osallistua tarjouskilpailuun omana organisaationaan
• yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeukset (erit. toiminnan vähäisyys)

• Kuntien omistama markkinoilla toimiva yhtiö voi tarjota hallinnollisia ja teknisiä 
tukipalveluita hyvinvointialueelle, jos se on voittanut hankintalain mukaisen 
kilpailutuksen

6
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Sidosyksikköhankinnat (in house)

• Kuntien yhteistoimintaan en sovelleta hankintalainsäädäntöä, jos 
yhteistoiminnassa on kyse hankintalain 15 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan tai 
kuntayhtymän hankinnasta sen sidosyksiköltä tai 16 §:ssä säädetyllä tavalla 
kunnan tai kuntayhtymän hankinnasta toiselta hankintayksiköltä (kuntalain 50 
§).

• Hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluja yhteistoiminnassa, jos 
yhteistoiminnasta säädetään lailla tai kysymys on hankintalain 15 §:ssä 
säädetystä hankinnasta hankintayksikön sidosyksiköltä tai 16 §:ssä tarkoitetusta 
hankinnasta toiselta hankintayksiköltä (hyvinvointialueista annetun lain 53 §).

• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteiset sidosyksiköt ovat mahdollisia, mikäli 
hankintalain reunaehdot täyttyvät  

7
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Hankintalain 16 §
16 § Hankinnat toiselta hankintayksiköltä:

• ”Tätä lakia ei sovelleta hankintayksiköiden väliseen hankintaan, jolla hankintayksiköt toteuttavat 
yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi niiden vastuulla olevat yleisen edun mukaiset 
julkiset palvelut. Lisäksi edellytyksenä on, että enintään viisi prosenttia ja enintään 500 000 euron osuus 
yhteistyön piiriin kuuluvista palveluista tuotetaan muita kuin sopimuksen osapuolia varten. 
Prosenttiosuuden määrittämiseen sovelletaan, mitä 15 §:n 2 momentissa säädetään.”

• Kuntien ja hyvinvointialueiden väliset tukipalveluiden ostot eivät em. säännöksen 
mukaan ole mahdollisia.

8
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Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat 
poikkeukset
• Hyvinvointialueista annetun lain 132 §:n mukaan yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä 

hyvinvointialue voi hoitaa omana toimintanaan muutoin yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä 
olevaa tehtävää, jos laissa  säädetään nimenomaisesti, että hyvinvointialue voi tuottaa 
palveluita toiselle taholle.

• Järjestämislain 36 §:n mukaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa on sovittava 
hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta lääkinnällisten 
tukipalveluiden ja muiden tukipalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa.

• Em. 132 §:n mukaan hyvinvointialueella ei ole yhtiöittämisvelvollisuutta, jos kyse on
• hyvinvointialueen tytäryhtiölleen tuottamista hallinnollisista tai teknisluonteisista toimitiloihin 

liittyvistä tukipalveluista (ei siis koske lääketieteellisiä ja hammaslääketieteellisiä tukipalveluita)
• hyvinvointialueen hankintalain 15 §:ssä tarkoitetulle sidosyksikölleen tuottamista palveluista.

9
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Hyvinvointiyhtymä (hyvinvointialueista 
annetun lain 58 §)

• Hyvinvointiyhtymän tehtävinä voi olla vain sen jäsenenä olevien hyvinvointialueen 
toimialaan kuuluvien tehtävien tukipalveluiden tuottamiseen liittyviä tehtäviä 

• kattaa laajasti sekä lääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset tukipalvelut että 
hallinnolliset ja tekniset tukipalvelut

• Hyvinvointiyhtymälle ei voida siirtää järjestämisvastuuta (poikk. HUS –yhtymä).

10
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Voimaanpanolain 20 §

• Jos sairaanhoitopiiri tai erityishuoltopiiri on perussopimuksensa mukaan 
huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, 
sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin jäsenkuntien on järjestettävä toiminta 
näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä.

• Käytännössä myös vapaaehtoisten sote-kuntayhtymien perussopimukset ja 
hallintosäännöt tulee muuttaa tai tehdä päätökset kuntayhtymän purkamisesta, 
kun palveluiden järjestämisvastuu siirtyy niiltä hyvinvointialueille.

11
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Tukipalvelut organisoitava uudelta 
pohjalta
• Tukipalvelut on organisoitava uudelleen, jos

• sairaanhoitopiiri tai kehitysvammapiiri tuottaa niitä kunnille tai vapaaehtoisille 
kuntayhtymille

• kunnat tai vapaaehtoiset kuntayhtymät tuottavat niitä sairaanhoitopiirille tai 
kehitysvammapiirille tai pelastuslaitokselle

• kunnilla on sidosyksikköyhtiöitä, joiden osakkeet eivät siirry hyvinvointialueelle ja 
joiden palveluita hyvinvointialueet haluavat hyödyntää 

• Jos sairaanhoitopiiri tai kehitysvammapiiri on ennen uudistuksen voimaan tuloa 
mukana tukipalveluita niille tuottavassa in-house -yhtiössä, siirtyvät  piirien 
omistuksessa olevat yhtiön osakkeet hyvinvointialueelle ja yhtiö on in-house 
asemassa suhteessa hyvinvointialueeseen, jos hankintalain mukaiset in-house –
kriteerit täyttyvät

12
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Omana toimintana
liikelaitos mahdollinen

Hankinnat 
yrityksiltä

ml. markkinoilla toimivat 
kuntien omistamat yhtiöt

yhteishankinnat mahdollisia, 
myös alueiden ja kuntien 

yhteishankinnat

In house-yhtiöt

Yhden tai useamman alueen 
yhteiset sidosyksiköt

Kuntien ja hyvinvointialueen 
yhteiset sidosyksiköt

Hyvinvointi-
alueiden välinen 

sopimus
Järjestämislain 36 §:n 

mukainen 
hyvinvointialueiden 
yhteistyösopimus

Hyvinvointiyhtymä

Tukipalveluiden tuottamisen vaihtoehtoja

1 2 3

4 5
Lakisääteiset 
tukipalvelut 
(kansalliset 

toimijat)
Esim. hallinnon turvaverkko 

TUVE

6
Ei mahdollista: Kunta tuottaa suoraan 
tukipalveluita hyvinvointialueelle tai 

hyvinvointialue kunnalle X
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Tukipalveluhenkilöstön siirtyminen 
hyvinvointialueille

Tukipalvelut sote-uudistuksessa –webinaari kunnille ja hyvinvointialueiden valmistelijoille 
8.10.2021

Jenni Aaltonen/työmarkkinalakimies
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MITEN HENKILÖSTÖASIOIDEN VALMISTELU ETENEE?

11.10.2021

Selvitykset 
siirtyvästä 
henkilöstöstä

Henkilöstön siirtojen valmistelu

Johtamisrakenteiden ja linjausten 
valmistelu

MUUTOSJOHTAMINEN JA OSALLISUUS

Uudet rakenteet 
asteittainRAKENNEMUUTOKSEEN 

VALMISTAUTUMINEN?
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Liikkeen luovutuksen periaate suoraan 
voimaanpanolaista (18 §)

• Liikkeen luovutuksen periaatetta sovelletaan kaikkiin uudistuksen 
yhteydessä toteutettaviin muutoksiin, joissa työnantaja vaihtuu. Näitä 
periaatteita noudatetaan riippumatta siitä, täyttyvätkö 
työsopimuslaissa sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 
annetussa laissa liikkeen luovutukselle säädetyt tunnusmerkit.
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Tukipalvelutehtävissä työskentelevien siirtyminen
Voimaanpanolaki 18 §: yli 50% sääntö

• Kuntien tukipalvelujen osalta

• henkilö siirtyy hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän palvelukseen

• mikäli henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet kohdistuu 
kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin tai pelastustoimeen.

• Tukipalveluita ovat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 
toimintaa tukevat tehtävät 

• kuten esimerkiksi keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja 
hallintopalvelut, palkanlaskenta- talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, 
ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja 
kuvantamispalvelut
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Aikataulu

• Hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon ja kuntien on selvitettävä 
siirtyvien tehtävien tarkat henkilömäärät hyvissä ajoin ennen 
31.12.2022 sekä se, keiden kohdalla periaate täyttyy eli tehtävistä 
vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai 
pelastustoimen tukitehtäviä.

• Kunnan on kuitenkin annettava viimeistään 28.2.2022 
hyvinvointialueelle arvio

• 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä,

• palkkakuluista

• 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
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Ostopalvelusopimustilanne Kunta - Kuntayhtymä

ESIMERKKI

• Kuntayhtymä ostaa ruokapalvelut kaupungilta. Siirtyykö 

kaupungin palveluksessa oleva ruokapalveluhenkilöstö 

hyvinvointialueelle siltä osin, kun siellä olevan henkilöstön 

työpanoksesta yli 50% kohdistuu sote-sektorille 

tuotettaviin palveluihin? 
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→Jos kunta myy ao. palveluja toiselle sote-toimijalle, kuten kuntayhtymälle, yli 

50 % tällaista tehtävää tekevä henkilö siirtyy.

Voimaanpanolain HE: Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että kuntien sosiaali- ja 
terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä 
työskentelevät henkilöt siirtyvät hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän palvelukseen, mikäli 
henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon 
tai pelastustoimen tukitehtäviä. 

Kunnan eri hallinnonaloille yhteisten hallinto- ja muiden tukipalvelutehtävien hoitaminen on 
usein organisoitu esimerkiksi kunnan keskushallinnon yhteyteen tai muulla tavoin keskitetysti 
hoidettavaksi. Kuntien yhteisten tukipalvelujen osalta, toimialasta riippumatta, ehdotetaan, että 
henkilö siirtyy hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän palvelukseen, mikäli henkilön 
nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin tai 
pelastustoimeen. Tukipalveluiksi katsotaan tässä yhteydessä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon 
tai pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät kuten esimerkiksi keskitetty ruokahuolto, siivous, 
laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, 
ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut.
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Voimaapanolaki 18 § 3 momentti: ostopalvelusopimus 
yksityisen palveluntuottajan kanssa

• Mikäli yksityisen palvelutuottajan kanssa tehty ostopalvelusopimus on 
mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sote- ja 
tukipalveluhenkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä 
liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin 
ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan 
palvelukseen.

• → tarkoittaa tilannetta, jossa palvelu on ensin tuotettu kunnan omana 
palveluna, sitten tämä palvelu on ulkoistettu ja mikäli tuo sopimus 
irtisanotaan, niin nämä palkansaajatkin siirtyvät HY-alueelle. 
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Voimaanpanolaki 18 § 3 momentti

• Säännös turvaa laajoissa ostopalvelutilanteissa henkilöstön 
siirtymisen hyvinvointialueille. Säännös ei koske kuitenkaan sellaisia 
tilanteita, joissa henkilöstöä ei ole aiemmin siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen. 

• Säännös ei koske vain sellaista henkilöstöä, joka on aiemmin siirtynyt 
kunnalta ja kuntayhtymältä yksityisen palvelutuottajan palvelukseen, 
vaan myös tämän jälkeen yksityisen palvelutuottajan siirtyviä tehtäviä 
varten palkkaamia henkilöitä.
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Kysymyksiä

Voimaanpanolain HE: Tärkeää on varmistua myös siitä, että 
välttämätön palvelutuotanto turvataan siirtymätilanteessa ja 
muutoinkin yhteen sovitetaan henkilöstöresurssit siten, että sekä 
hyvinvointialueilla että kunnilla on toimiva tukipalveluverkosto myös 
jatkossa. Miten käytännössä? 

• esim. alle 50 % työpanoksesta kohdistuu soteen ja tarve olisi 
siirtää tukipalveluhenkilöstöä hyvinvointialueelle? Tai 
toisinpäin.
→ Tehtäväsisältöjen ja toimenkuvien järjestely niin, 
palvelutuotanto turvataan sekä kunnissa että hyvinvointialueilla

 Kaupunginhallitus 08.11.2021 / 317 §

 30



Kysymyksiä

• Henkilöstö, joka tekee siivous- ja ruokahuollon tehtäviä sote-
kuntayhtymälle, mutta ovat kunnan palveluksessa. Mihin siirtyvät?

• Voivatko ns. siirtolistalla oleva tukipalveluiden henkilöstö vaikuttaa 
siirtoonsa vai eivät?

• Kiinteistönhoitaja, jonka työpanoksesta yli puolet kohdentuu sote-
puolen kiinteistönhuoltoon?

• Voidaanko tukipalveluhenkilöstöä luovuttaa suoraan luovuttavasta 
kunnasta hyvinvointialueen palveluntuottajalle (ostopalvelu)?

• Missä vaiheessa henkilökunta siirretään hyvinvointialueelle?
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KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

Mitä tarjoamme KT:ssa?
• Muutostuki-infoa nettisivuilla

• UKK-palvelut nettisivulla

• Kohdennetut infotilaisuudet 
– KT:n Soteliiderit-hanke

• Kysymykset palvelusähköposteihin

Hyvinvointialuekysymykset voi osoittaa palvelupostiin
muutostuki@kt.fi

Asiakaspalvelu toimialalla muutoin
soster@kt.fi

https://www.kt.fi/muutostuki

 Kaupunginhallitus 08.11.2021 / 317 §

 32



Soteliiderit-webinaari 14.10. klo 13-15
• Henkilöstön siirtymisen periaatteet sekä henkilöstö- ja 

palvelussuhdetietojen luovutus

Soteliiderit-webinaari 24.11. klo 9-10.30
• Osaavan henkilöstön turvaaminen nykyisille ja tuleville sote-

työnantajille

Onnistu yhdessä konsortion –webinaari 1.12.
• Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa

KT:n HR-verkosto & Soteliiderit –webinaari 9.12.
• Henkilöstötiedolla johtaminen: talous, toiminta ja henkilöstö 

yhteistarkastelussa

Muutosjohtaminen sote-uudistuksessa
– KT:n Soteliiderit-hanke työnantajien tukena

https://www.kt.fi/ajankohtaista
/koulutukset-ja-tapahtumat
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Pirkanmaan tukipalveluiden valmistelu
Webinaari 8.10.2021

KT, Kuntaliitto

Pekka Erola
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Liikkeenluovutukset valmistelun 
punaisena lankana

• Tukipalvelutehtävien siirto tapahtuu lain perusteella liikkeenluovutuksena.

• Liikkeenluovutus on ensisijaisesti työoikeudellinen käsite.

• Kun joudutaan käyttämään harkintaa, liikkeenluovutus käytännössä neuvotellaan sopimuksena

• Siirtyvä omaisuus, tilat, ostosopimukset, muut oikeudet ja velvoitteet, siirtyvä henkilöstö ja 

henkilöstön asemaa koskevat liiteasiakirjat. 

• Tavoitteena luovuttavilta organisaatioilta yhdenmukainen dokumentaatio siirrosta. 

• Neuvottelut siirroista on tarkoituksenmukaista tehdä vakiintuneiden in house-yhtiöiden kanssa 

kolmikannassa koska kyseessä on välitön jatkosiirto.
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Luovuttavan tahon

tuotantotapa

Hyvinvointialueen 

tuotantotapa

Omana 

työnä

In house-

yhtiössä

Osto-

palveluna

Omana työnä jatkuvuus-/ 

prosessi-/ohjaussyistä

Sote-osuus 

eriytetty omaksi 

sopimukseksi

Yhteinen yhtiö 

HVAn kanssa

Sote-osuus 

eriyttämätön

Ei yhteinen yhtiö 

HVAn kanssa

Täydennettävä 

ostosopimuksella

HVA in house-yhtiölle

Tehdään HVAn

omana työnä 

HVAn in house-

yhtiön tehtävä

Hankintalain 

mukaiset 

ostosopimukset

Mahdolliset tilapäisjärjestelyt toiminnan jatkuvuuden 

turvaamiseksi

HVA in house-yhtiön

sopimusmuutoksilla

Toteutuu 

ostosopimuksella

HVA in house-yhtiön alaa 

ja tehtävä siirrettävissä

HVAn inhouseyhtiö = yhtiöt joiden osakkeet ja määräysvalta siirtyvät automaattisesti 1.1.2023

Muu 

järjestely

Kartoitus

ja sopimusten 

siirto

Tukipalvelutehtävien siirron selvitys
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Pirte Oy

Tuomi 

Logistiikka 

Oy

Pirkanmaan 

Voimia Oy
Sakupe Oy Istekki Oy

Monetra

Pirkanmaa 

Oy

Una Oy

Yksityisten yritysten tavarat ja palvelut

In house –yhtiöiden horisontaalinen yhteistyö

Pirkanmaan hyvinvointialue

- Järjestäjä

- Tuottajaorganisaatiot

Hyvinvointialueen 

tarvitsemat 

tukipalvelut

In house –yhtiöt yhdistävät markkinatarjontaa palvelutuotantoonsa 

Tukipalveluiden tuotantoverkko
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Aikataulullisia tosiasioita

• Ensisijaisesti pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuus hyvinvointialueen aloittaessa.

• Selvityksiä mm. sopimuksista joudutaan tekemään ”asianmukaisella huolellisuudella” vrt. Due

Diligence.

• Tukiorganisaatioiden oltava toimintakykyisiä, suunnitelmat tehtyinä ja toimeenpano käynnissä 

hyvissä ajoin 2022. Tässä tukeudutaan vahvasti vakiintuneisiin in house-yhtiöihin.  

• Ostosopimusten mukainen toiminta on ehdittävä sopia niin, että toimittajilla on mahdollisuus 

valmistautua.

• Erilaiset tuotantotapojen ratkaisut sisältävät erilaisia oikeudellisia näkökohtia, jotka on 

huomattava ja huomioitava toteutuksessa.

• Hyvinvointialueen päätökset 3/2022 jälkeen.
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Sopimuksia 

koskeva 

analysointi (DD)

Ymmärrys siirtyvistä 

sopimuksista, puutteista tai 

päällekkäisyyksistä.

Tunnistaa jaettavat sopimukset ja arvio 

jakamisen mahdollisuudesta

Tunnistaa laajennettavat 

sopimukset (hankintalaki 136 §)
Tunnistaa merkittävät riskit tai 

neuvottelua edellyttävät 

sopimukset

Tunnistaa irtisanottavat 

sopimukset

Tunnistaa päivitettävät 

sopimukset

Tunnistaa In house –yhtiöiden 

ja HVA:n sopimistarpeet

Sopimusselvitys asianmukaisella huolellisuudella

Järjestämislain ja voimaanpanolain 

vaikutusten arviointi (mitättömät ehdot 

tai irtisanomisuhkaiset)
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Otsikkotasoinen vaiheistus tukipalveluissa
Syyskuu

• In house-yhtiöiden nykytilankartoitus

• Aikataulun vaiheistus

Lokakuu

• Nykytilan analyysit

• In house-verkoston keskeisten toimijoiden 

kiinnittäminen

• Omana työnä ja ulkoa ostettavat tukipalvelut

• Kuntien talousjohtajille yhteistilaisuus tukipalveluista, 

jossa in house-yhtiöt mukana

Marras-joulukuu

• Mahdolliset lisäselvitykset

• Tukipalveluiden Due Diligencen valmistelu

• Tukipalvelutehtävien siirron kartoitus 

• Verotuskysymykset

• Kuntien kanssa keskustelut/ neuvottelut

Tammi-helmikuu

• Tukipalvelusopimusten analysointi ja siirtosuunnitelma in 

houseihin

• Tukipalveluille tulevan omaisuuden siirtosuunnitelma 

inhouseihin

• Tarvittavat dokumentaatiot tukipalveluista aluevaltuustolle

Maaliskuu-1.1.2023

• Toimeenpano
• In house –yhtiöt toimeenpanevat laadittuja 

haltuunottosuunnitelmiaan ja varmistavat palveluiden 

toimivuuden

• Toimittajaneuvottelut siirtyneistä 

tukipalveluostopalvelusopimuksista, sopimusten 

yhdistäminen, tukipalvelusopimusten irtisanomiset, mikäli 

tarpeen.

• Kuntien täydennysselvitysten käsittely tukipalveluhenkilöstö, 

tukipalvelusopimukset ja –omaisuus.

• Tukipalveluien havaitut hankintatarpeet ja niiden 

kilpailuttaminen 
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Tukipalveluiden järjestäminen

Etelä-Karjalassa

Jari Iskanius

8.10.2021
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• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aloittanut toimintansa 2010

• Järjestämisvastuu kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

• Kaikki alueen 9 kuntaa mukana kuntayhtymässä

• Etelä-Karjalan pelastuslaitos on kaupungin taseyksikkö

Taustaa
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• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aloittanut toimintansa 2010

• Tästä johtuen on perustettu tukipalveluyhtiöt

• Saimaan Tukipalvelut Oy

• Toimialana ruokahuolto-, siivous-, (tekstiilihuolto-)palvelut

• Myöhemmin myös Kiinteistöhuoltopalvelut

• Tekstiilihuoltopalvelut yhtiöitettiin Etelä-Karjalan Pesula Oy:ksi

• Myyty vuonna 2021

• Omistus:

• Lappeenrannan kaupunki 63,8 %

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 30,5 %

• Imatran kaupunki

• Taipalsaaren kunta

Tukipalveluiden järjestäminen
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• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aloittanut toimintansa 2010

• Tästä johtuen on perustettu tukipalveluyhtiöt

• Saimaan Talous ja Tieto Oy

• Toimialana talous-, henkilöstö- ja tietohallinto

• Omistajina kaikki Etelä-Karjalan kunnat ja kuntayhtymät

• Vuoden 2019 alusta ylimaakunnallinen yhtiö

• Saita Oy, Siun Talous Oy ja P-K Tietotekniikkakeskus Oy yhdistyivät 

• Meidän IT ja Talous Oy

• Omistajia Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan lisäksi Etelä-
Savossa

Tukipalveluiden järjestäminen
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• Voimaanpanolain 4 luku 20§:

• Erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä 
sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

• Säännöskohtaiset perustelut:

• Säännöstä sovellettaisiin myös sellaisiin edellä tarkoitettuihin kuntayhtymiin, 

jotka lisäksi hoitavat perussopimuksensa nojalla muita jäsenkuntiensa 

terveydenhuollon tai sosiaalihuollon tehtäviä.

• ➔ Kuntayhtymän (Eksote) omistuksessa olevat tukipalveluyhtiöiden osakkeet 

siirtyvät hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueet 1.1.2023 alkaen
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• Ovatko kunnan (kuntien) ja tulevan hyvinvointialueen omistusosuudet järkevällä tasolla 

suhteessa palveluostoihin?

• Onko näköpiirissä joko edellisestä johtuen tai muusta syystä intressien erkaantumista?

• Minkälainen riski tästä seuraa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä?

• Voivatko edellä kerrotut asiat johtaa joko omistusten tai yhtiöiden osalta 

uudelleenjärjestelyihin?

• ESIMERKKEJÄ:

• Kaupungin ”ylisuuri” ja hyvinvointialueen ”liian pieni” omistusosuus ateria- ja 

siivouspalveluissa

• Kaupungin (kuntien) merkitys TAHE- ja ICT-palveluyhtiölle asiakkaana pitkällä aikavälillä

Strategisen tason pohdinta
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Kuntaliiton avoin 
ajankohtaisseminaari

#sotetulevaisuuspäivä

Seuraavan kerran tiistaina 
9.11.2021 klo 9–12
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Sote-muutostuen palvelupyyntö

www.kuntaliitto.fi/sote-muutostukipyynto
www.kuntaliitto.fi/soteuudistus
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Kiitos !
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Lisätietoa Vaten 18.10. tekemästä päätöksestä koskien tukipalveluiden tuottamisen valmiste-
lua 
 
 
 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) on päättänyt tänään 
18.10.2021 kokouksessaan, että hyvinvointialueen tukipalveluiden (ruokahuolto, laitoshuolto, väli-
nehuolto, logistiikka, kiinteistöhuolto, pesulapalvelut, hankintapalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelut, Ict-palvelut sekä laboratoriopalvelut) tuottamisen valmistelu tehdään nykyisten tukipalvelu-
yhtiöiden Servica, Sakupe, Sansia, Monetra, Istekki sekä Islab pohjalle. 
 
Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 liikkeen luovutuksella vanhoina työntekijöinä so-
siaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden henkilöstö.  
 
Lain mukaan liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
sekä pelastuspalvelujen tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan 
henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.  
  
Periaate tarkoittaa sitä, että työntekijä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, mikäli hänen tehtävis-
tään vähintään puolet on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelujen tukitehtäviä 
(ruokahuolto, laitoshuolto, välinehuolto, logistiikka, kiinteistöhuolto, pesulapalvelut, hankintapalvelut, 
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, Ict-palvelut sekä laboratoriopalvelut).  
 
Käytännössä tukipalveluhenkilöstön tehtäväkuvia ei ole laadittu siten, että siitä kävisi selvästi ilmi 
kohdistuuko työpanoksesta vähintään puolet siirtyvään toimintaan. Tästä johtuen hyvinvointialueval-
mistelun, kuntien ja tukipalveluyhtiöiden kanssa tullaan käymään neuvottelut siirtyvän tukipalvelu-
henkilöstön määrästä kunnittain. Neuvotteluissa tulee ottaa huomioon, että välttämätön tukipalvelu-
tuotanto turvataan siirtymätilanteessa ja muutoinkin yhteen sovitetaan henkilöstöresurssit siten, että 
sekä hyvinvointialueilla että kunnilla on toimiva tukipalveluverkosto myös jatkossa.  
 
Koska hyvinvointialue ei tuota em. tukipalveluita itse, vaan ne tuotetaan em. tukipalveluyhtiöiden 
toimesta, tulisi hyvinvointialueelle siirtyvä tukipalveluhenkilöstö siirtymään uudella liikkeen luovutuk-
sella heti tammikuun alussa 2023 em. tukipalveluyhtiöiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä.  
 
Kuntien tukipalveluhenkilöstölle järjestetään marraskuun alkupuolella Teamsin välityksellä info, 
missä kerrotaan tukipalveluhenkilöstön asiasta tarkemmin ja vastataan esille nouseviin kysymyksiin. 
Tämä info ei ole liikkeen luovutukseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu, vaan keskustelutilaisuus. 
Neuvottelut liikkeen luovutuksesta hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueelta tukipalveluyhtiöihin 
käynnistetään myöhemmin. 
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1. JOHDANTO

Kaupunginjohtaja asetti työryhmän 9.11.2018 tekemään hankesuunnitelma hyväksytyn tarveselvi-
tyksen perusteella. Hankesuunnittelutyö jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäinen käsitti Petosen
ja keskustan pelastusasemien hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhalli-
tuksessa 28.10.2019 §116. Päätöksen perusteella on kilpailutettu Petosen ja keskustan pelastusase-
mahankkeet ja hankkeet ovat sopimusvaiheessa. Tämä hankesuunnitelma käsittää Neulamäen pe-
lastusasemahankkeen, pelastusasema toimii maakunnallisena pääpelastusasemana.

Työryhmään ovat kuuluneet:

Katja Lintunen hankesuunnitteluarkkitehti, Tilakeskus,
Ilpo Hartikainen palopäällikkö, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Petteri Hynönen palopäällikkö, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Hannu Kosunen asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus
Panu Kangasniemi rakennuttaja, Tilakeskus

Lisäksi hankesuunnitteluun ovat osallistuneet
Petri Korhonen, Granlund Oy (tate-suunnittelu)
Pirjo Soininen, Sweco  (ark- ja rakennesuunnittelu)

2. TAUSTATIEDOT

2.1 Verkostosuunnitelma

Paloasemaverkosto perustuu sisäministeriön laatimaan toimintavalmiusohjeeseen.

2.2 Tarveselvitys

Tarveselvitys on käsitelty tila- ja palveluverkostotyöryhmässä 23.10.2018 ja hyväksytty Pohjois-Sa-
von aluepelastuslautakunnassa 14.11.2018. Tarveselvityksessä on kartoitettu Neulamäen pääpalo-
aseman sisäilmaongelmien ja kantakaupungin riskialueen saavutettavuusongelmien ratkaisumah-
dollisuudet. Lisäksi on haettu ratkaisuvaihtoehtoja Petosen pelastusopistolla sijaitsevan sivupalo-
aseman käytettävyysongelmiin sekä tilajärjestelyistä johtuviin lähtöviiveisiin. Tarveselvityksessä on
selvitetty myös Vuorela-Toivala-Sorsasalo alueen paloaseman tarpeellisuus.
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Kuopion keskusta-alueella on kuusi ruutua, joihin toimintavalmius ei täyty 1-luokan riskiruuduissa.
Kuopion kantakaupungin tavoitettavuusongelmien lisäksi Toivala-Vuorela alueella on neljä 2 –riski-
luokan ongelmariskiruutua, joita ei saavuteta toimintavalmiusohjeessa määritetyssä ajassa.

Suunnittelussa on lisäksi huomioitava kaupungin kasvu ja asuntoalueiden laajeneminen mm. Savi-
lahti, Itkonniemi - Kelloniemi, sekä Pieni-Neulamäki.

Edellä kuvatuista haasteista johtuen tarveselvitystyöryhmä on esittänyt, että Kuopion kantakaupun-
gin alueelle rakennetaan 3 uutta paloasemaa. Tarveselvityksen yhteydessä on tutkittu useita tontti-
vaihtoehtoja Kelloniemessä, keskustassa, Petosella ja Pitkälahdessa.

Hankesuunnittelu on jaettu kahteen vaiheeseen, jossa 1. vaiheessa valmistuu Petonen ja Keskusta
ja 2. vaiheessa Neulamäki.

3. NYKYTILANTEEN KUVAUS

3.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus

Kuopion kantakaupungin alueella on kaksi paloasemaa. Maakunnallinen pääpaloasema sijaitsee
Neulamäessä osoitteessa Volttikatu 1 ja Petosen sivupaloasema Pelastusopiston kurssihotellin ti-
loissa osoitteessa Hulkontie 83. Molemmat Kuopion paloasemista on miehitettynä vuorokauden
ympäri 24/7. Lisäksi kantakaupungin alueella sijaitsee Kuopion VPK:n toimitilat osoitteessa Kellokuja
1, toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa.

3.1.1 Toiminnalliset puutteet
Neulamäen paloasema on rakennettu vuonna 1983 silloisia tarpeita varten, eikä siinä ole huomioitu
v. 2004 alkanutta maakunnallista toimintaa. Hälytysajoneuvojen lähtöviiveiden parantaminen edel-
lyttää tilamuutoksia. Lähtöaikavaatimus on 60 sekuntia.

3.1.2 Turvallisuuspuutteet
Neulamäen paloaseman tilaturvallisuus ei vastaa nykyajan vaatimuksia ja tulevien tilaluokitusten
vuoksi johtokeskustoimintoihin, kulunvalvontaan ja tilaturvallisuuteen joudutaan tekemään paran-
nuksia. Nykyisellään palomuseon saavutettavuus Neulamäen operatiivisten toimintojen keskellä on
huono, ja lisäksi siitä aiheutuu tietoturvallisuusriskejä.

3.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus, Neulamäki

3.2.1 Tekniset puutteet
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Neulamäessä on puutteita tilojen osalta sekä toimintaa palvelevien teknisten laitteiden osalta. On-
gelmia on mm. sammutusletkujen huollossa (pesulaitteisto on alkuperäinen vuodelta 1983). Letku-
jen kuivaukseen käytettävä letkutornin hissi on ollut toistuvasti rikki eikä siihen ole saatavissa vara-
osia. Paloaseman toiminnoissa edellytetään omaa varautumista ja jatkuvuudenhallintaa häiriötilan-
teiden varalle ja Neulamäen paloasema toimii keskuspaikkana muun muassa ydin-Kuopion sammu-
tusautojen ja ambulanssien polttoainetäydennyksille. Huoltotiloissa on myös kohdepoistoihin liitty-
viä puutteita, jotka vaativat toimenpiteitä. Polttoainesäiliöistä kaksi kolmesta on käyttökiellossa,
minkä johdosta on hankittu uusi maanpäällinen polttoainesäiliö (9m3). Maan alla olevan polttoai-
nesäiliön maksimi käyttöikä on 2 vuotta.

3.2.2 Tilapuutteet
Neulamäen paloasemalla on myös toimistotilojen suhteen tilapuutteita, koska pelastuslaitoksen toi-
misto- ja hallintotyöntekijöiden määrä on lisääntynyt pelastustoimen maakunnallistamisen myötä
viime vuosina alkuperäisestä – osa majoitustiloista on muutettu toimistotiloiksi. Tilat eivät myös-
kään vastaa nykyistä tarvetta tuottaa ulkoista koulutusta kansalaisille (turvallisuusviestinnän kurssit
paloasemalla). Arkistointijärjestelyt eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia tilaluokitusten ja tilojen koon
suhteen.

3.2.3 Olosuhdeongelmat
Neulamäen paloasemalla on ollut pitkään sisäilmaongelmia, joiden poistamiseksi tiloja on toistu-
vasti korjattu, mutta henkilöstön oireilu ei ole loppunut. Henkilöitä on jouduttu sijoittamaan muille
paloasemille. Alkuvuodesta 2018 tehdyn sisäilmatutkimuksen perusteella suurimmat sisäilman olo-
suhteita heikentävät tekijät ovat hallitsemattomat ilmavuodot rakenteiden liitoskohdista sekä il-
manvaihtojärjestelmän heikko kunto. Tilakeskus on vuonna 2018 linjannut, että olemassa olevia ti-
loja korjataan siten, että toimintaa kiinteistössä voidaan jatkaa enintään viiden vuoden ajan.
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4. TARVE

Keskeisimpiä hankkeen tavoitteita ovat toimintavalmiuden parantaminen sekä sisäilmaongelmien
poistaminen. Toimintavalmiuden parantamiseen liittyvänä tavoitteena on, että uusi paloasemaver-
kosto vastaa nykyisiin toimintavalmiusvaatimuksiin ja kaupungin kasvuun 2020- ja 2030 luvuille. Ny-
kyisin Kuopion keskusta-alueella on alueita, joita ei saavuteta toimintavalmius -ohjeessa määrite-
tyssä ajassa, vaikka vuonna 2017 otettiin käyttöön liikennevaloetuisuusjärjestelmä HALI, mikä mah-
dollistaa hälytysajoneuvoille ”vihreän aallon”. Lisäksi tavoitteena on, että uudet tilat suunnitellaan
ja rakennetaan siten, että saavutetaan terveelliset, turvalliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset ti-
lat. Toiminnallisesti hankkeen on vastattava 2020 luvun paloasemarakennuksen vaatimuksiin kuten
puhdas paloasema, huolto- kalusto- ja muiden toimintojen keskittäminen tarkoituksenmukaisesti
eri asemille, paloasemien sisäinen logistiikka ja lähtöajat, henkilöstön harjoittelumahdollisuudet, ul-
koinen koulutus ja turvallisuusviestintä, varautuminen ja jatkuvuudenhallinnan näkökulma.

Pelastustoimen toimintavalmiutta arvioidaan riskiruutujen vähimmäistavoiteajoilla. Vaatimukset
perustuvat sisäasiainministeriön Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeeseen. Riski-
luokkia on neljä.

Kuva 1 Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje, Sisäasiainministeriö. Avunsaantiajan muodostuminen (minuuteissa)

Toimintavalmiusajan mittaus alkaa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen ja
päätyy siihen, kun pelastusryhmä aloittaa tehokkaan toiminnan. Jatkuvasti miehitetyillä asemilla
lähtöajan tavoitteena on minuutti. Pohjois-Savon pelastuslaitos on asettanut tavoitteeksi 1-riskiluo-
kan saavuttamisen ajoajaksi 4,5 minuuttia, jolloin 1,5 minuuttia jää lähtöön ja ensitoimenpiteiden
aloituksen.

Kuvissa on esitetty riskiruudut. Ruutuaineisto on laadittu 2019 ja perustuvat tuota aiempaan kerät-
tyyn tilastoaineistoon. Neulamäen sijaintipaikka palvelee ydinkeskustan länsiosaa, keskeisiä alueita
ovat mm. KYS ja yliopistoalue sekä yhteys 5-tielle etelään ja pohjoiseen.
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Kuva 2 Keskusta-Petosen  alueen riskiruudut vuodelta 2019. Punainen ruutu merkitsee riskiluokkaa 1.
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5. HANKKEEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tilakohtaiset laatutavoitteet on esitetty tarkemmin Tekniset vaatimukset –liitteessä. Tässä on kui-
tenkin esitetty toiminnallisen suunnitelman yleisperiaatteet, joiden perusteella asemakohtaiset ti-
laohjelmat on laadittu.

5.1 Puhdas paloasema - konsepti

Uusien tilojen toiminnallista suunnittelua ohjaavana periaatteena on Puhdas paloasema –periaate.
Tämä tarkoittaa puhtaan ja likaisen puolen toimintojen mahdollisimman tehokasta eriyttämistä, eli
kalusto- ja pesuhalli (=likainen puoli) ja koulutus-, toimisto- ja sosiaalitilat (=puhdas puoli) eriytetään
kokonaan omiksi rakennusosikseen ja ne yhdistetään sulkutilalla toisiinsa. Likaiselle puolelle sijoit-
tuu tilava hälytyspukutila, sekä tilat varusteiden huollolle. Pesuhallin tulee olla läpiajettava eikä sitä
käytetä autotallina. Koulutustiloja käytetään pelastuslaitoksen vakituisen ja sopimushenkilöstön li-
säksi myös alueen asukkaiden ja yritysten turvallisuuskoulutukseen turvallisuusviestintäsuunnitel-
man mukaisesti, joten niiden tulee olla ajanmukaiset ja sijaita esteettömästi ensimmäisessä kerrok-
sessa. Toimistotilat sijoitetaan työrauhan vuoksi kauemmas sisäänkäynnistä kuin koulutustilat.

5.2 Tietoturvallinen vyöhyke –ajattelu / yleisölle avoimet tilat

Pelastusasemin toiminnallisessa suunnittelussa yhtenä lähtökohtana on keskittää yleisö- ja asiakas-
palvelu tiettyihin asemiin ja rauhoittaa osa asemista operatiiviseen toimintaan. Saavutettavuuden
kannalta keskustan asema toimisi parhaiten ns. avoimena pelastusasemana, mutta mm. turvalli-
suuskoulutuksen edellyttämät harjoittelutilat on vaikea järjestää keskustaan.  Pohjois-Savon pelas-
tuslaitoksen hallinto sekä operatiivisen toiminnan johto säilyvät pääpelastusasemalla, jolloin suju-
van yhteistyön kannalta turvallisuusviestintä-, koulutus-, asiakaspalvelu – ja museotoiminta sijoite-
taan myös pääpelastusasemalle. Aseman suunnittelussa on huomioitava, että osa tiloista on hel-
posti yleisön saavutettavissa samaan aikaan, kun operatiivisen toiminnan työrauha ja turvallisuus
on varmistettava.

Tilojen turvaluokituksessa käytetään soveltaen Valtiovarainministeriön julkaiseman VAHTI-ohjeiden
(Toimitilojen tietoturvaohje, 2013) mukaista tilojen luokittelua ja Kansallisessa turvallisuusauditoin-
tikriteeristössä (KATAKRI) esitettyjä viranomaisvaatimuksia.

Varusteiden pesu ja
kuivaus ja  huolto

Varastointi
Miehistötilat

Likainen varusteiden
esipesu letkulla ja pai-
nepesurilla
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Neulamäen pelastusaseman toimisto-osa kuuluu pääosin luokkaan ST IV (potilastietosuoja) ST IV –
luokka on suojauksen perustaso, jolloin turvallisuusluokkamerkintä tarkoittaa ”käyttö rajoitettu”.
Johtokeskus kuuluu luokkaan ST III.

5.3 Tukipalvelujen keskittäminen

Pelastusasemien tilaohjelma perustuu konseptointiin siten, että jokaiselle asemalle on määritelty
toiminnallinen profiili. Asemien henkilöstön toimintaan kuuluu varsinaisen pelastustyön lisäksi ka-
lusteiden ja varusteiden huoltotehtäviä. Osaa tehtävistä hoitaa päätoimiset työntekijät, mutta huol-
toihin osallistuvat myös vuorossa olevat pelastajat. Jokaisella asemalla on pystyttävä tekemään pie-
nimuotoiset huoltotoimenpiteet, kuten moottorisahojen huolto tai kuntoiluvaatteiden pesu, mutta
laajamittaisempi huoltotoiminta on keskitetty.

5.4 Ensihoito

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen strategian mukaan tavoitteena on järjestää palvelut laadukkaasti,
kustannustehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Yksi osa tämän tavoitteen toteuttamista on, että ensihoi-
topalveluissa tehdään synergiaetujen saavuttamiseksi tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kanssa. (Strategia 2025, P-S aluepelastuslautakunta 20.9.2017)

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tuottama ensihoitotoiminta sijoittuu kaikille kantakaupungin palo-
asemille.  Ensihoito tarvitsee asemien yhteyteen kalusto-, miehistö- ja toimistotilaa aputiloineen.
Miehistötilojen osalta tilojen yhteiskäyttö on mahdollista. Ensihoidon tilatarpeet on yksilöity tar-
kemmin tilaohjelmassa.
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6. TEKNISET  LAATUTAVOITTEET

Tekniset laatutavoitteet on esitetty tarkemmin Tekniset laatuvaatimukset –liitteessä. Tässä on esi-
tetty yleisperiaatteet asetetuista laatutavoitteista. viittaukset teknisiin selvityksiin ja ydinkohdat tä-
hän!

Rakennuksen keskeytymätön käyttö on huomioitava järjestelmien ja rakenteiden toimintavar-
muutta, elinkaarta ja huollettavuutta arvioitaessa.

Rakennus tullaan varustamaan mm. seuraavilla järjestelmillä:

∂ paloturvallisuusjärjestelmät (hälytinjärjestelmä ja savunpoisto)
∂ paineilmaverkosto
∂ hälytysvalojärjestelmä
∂ kulunvalvonta ja sähköinen lukitus
∂ rikosilmoitinjärjestelmä
∂ videovalvontajärjestelmä
∂ infojärjestelmä ja sähköiset kellot
∂ AV-järjestelmät
∂ Tietoverkot
∂ rakennusautomaatiojärjestelmät
∂ Antenniverkko
∂ VHF-järjestelmä
∂ keskusradiojärjestelmä
∂ induktiosilmukat (keskusta)
∂ GSM- ja Virve –sisäpeitto
∂ GPS-sisäpeitto kalustohalleissa
∂ pakokaasun poistojärjestelmä ja kohdepoistojärjestelmät
∂ ovien avausautomatiikat
∂ ovialueiden sulanapitojärjestelmät
∂ polttoaineen jakelujärjestelmä
∂ varavoima
∂ Väestöhälytin, joka liitetään kiinteistön sähkö- ja ohjausjärjestelmään

6.1 Sisäilma

Sisäilman laadun osalta rakennushankkeen toteutuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön ase-
tusta (1009/2017) rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Sen mukaisesti sisäilmassa ei saa
esiintyä terveydelle haitallisessa määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia, fysikaalisia, kemiallisia tai
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mikrobiologisia tekijöitä eikä viihtyisyyttä jatkuvasti heikentäviä hajuja. Lisäksi sisäilman kosteuden
on pysyttävä tilojen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisissa arvoissa sisäilman kosteudesta ai-
heutuvia kosteusvaurioita, mikrobien kasvua tai terveydellistä haittaa välttäen.

Sisäilmaolosuhteiden laadukkuuden varmistamiseksi kaikissa pelastusasemahankkeissa noudate-
taan Terve Talo –konseptia. Vaatimuksia asetetaan kattavasti sisäilmastolle, energiatehokkuudelle,
rakennusmateriaalien puhtaudelle, talotekniikan toimivuudelle, rakenteiden lämpö- ja kosteustek-
niselle toimivuudelle, rakentamisen laadunhallinnalle ja -varmistukselle sekä rakennuksen käyt-
töönottovaiheelle.

6.2 Elinkaari ja Energiatehokkuus

Vuodesta 2019 lähtien kaikkien julkisten rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Pe-
lastusasemilla tavoitellaan mahdollisimman hyvää energiatehokkuutta ja tätä kautta saavutettavia
edullisia ylläpitokustannuksia järjestelmien taloudellinen käyttöikä huomioiden.

Paloasemarakennuksille ei lainsäädännössä ole määritelty erityistä E-lukuvaatimusta, mutta koska
rakennuksen eri osissa on tunnistettavissa eri käyttötarkoituksen tiloja, tulee paloasemarakennus
suunnitella siten, että ns. miehistötiloissa pyritään suunnitteluratkaisujen valinnoissa sellaisiin rat-
kaisuihin, että toimistotiloille määriteltyä E-lukutavoite uudisrakentamisessa saavutetaan huomioi-
den koko rakennuksen 24/7 käyttö. Muilta osin kuten autohalli ja pesuhalli, valitaan energiatehok-
kaita ratkaisuita rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmiin investointikustannusten näkökulmasta op-
timoiden.

Tiloissa tarvittava jäähdytys toteutetaan mahdollisimman energiatehokkaalla tavalla.

6.3 LVI

LVIA -suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis-, ylläpito- ja käyttökustannuksiltaan edullinen,
tekniset ja toiminnalliset tarpeet täyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu. LVIA -lait-
teiden suunnittelussa pitää pyrkiä myös vettä säästäviin ja sähkötehokkaisiin ratkaisuihin, jotta Kuo-
pion kaupungin sopimat energiansäästövelvoitteet voitaisiin toteuttaa.

6.4 Sähkö

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa on huomioitava toimintavarmuus myös häiriö-
tilanteissa.  Pelastusasemat varustetaan varavoimalla ja viestintäjärjestelmien kuuluvuus varmiste-
taan kaikissa tiloissa.  Koska pelastusasemat ovat käytössä ympäri vuorokauden, vaikuttavaa valais-
tusjärjestelmien energiatehokkuus merkittävästi rakennuksen käyttökustannuksiin.
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7. TOTEUTUSRATKAISUT

Tarveselvityksessä todetun nykyisen paloaseman kunnon vuoksi hankesuunnittelun lähtökohtana
on uudisrakentaminen. Toiminnalliset tarpeet ratkaistaan kolmena erillisenä paloasemakonseptina,
jotka ovat toiminnassa ympärivuorokautisesti. Keskustan ja Petosen pelastusasemien hankesuun-
nittelun yhteydessä Petoselle oli sijoittumassa myös letkuhuolto, mutta se on päätetty keskittää Sii-
linjärvelle. lisäksi mm. Varkaudessa ja Iisalmessa on letkuhuolto.

Petonen Keskusta Neulamäki
(maakunnallinen pääpelas-
tusasema)

Keskitetyt
tuki-
toiminnat

kalustohuolto
viestivälinehuolto
varastointi (kylmä)

paineilmahuolto
sammutinhuolto
sukellusvarusteet
virkavaatehuolto
sammutusvaatehuolto
testaustoiminta
johtokeskus
asiakasneuvonta
koulutus
palotarkastus
museotoiminta
tilannehuone

Kalusto sammutusauto
säiliöauto
2 vara-autoa
mönkijä, m-kelkka
hydrokopteri
konttikalusto
ambulanssi

sammutusauto
ambulanssi 2

sammutusauto 2
nostolava
säiliöauto
johtoauto
tarkastusauto 10
pakettiauto 2
ambulanssi 6
koulutusauto 1

Miehistö pelastus 1+3
ensihoito 2
kalustomestari
autonasentaja 2
elektroniikka-asentaja

pelastus 1+3
ensihoito 4

pelastus 8
ensihoito 8
hallinto n.30
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Kaikille asemilla on kalustohallit, miehistön tauko-, toimisto- ja lepotilat, pienet vaatehuoltotilat,
varustesäilytystilat, kuntoilutilat sekä ensihoidon huolto- ja varastotilat.  Muilta osin tilaohjelmat
perustuvat tukipalvelujen toiminnalliseen konseptointiin.

7.1 Maakunnallinen pääpelastusasema

Pääpaloasemalle keskitetään pelastustoimen ja ensihoidon hallinnon tilat sekä turvaluokiteltu joh-
tokeskus. Lisäksi asemalle keskitetään fyysisen testauksen tilat. Kalustoa on asemalla noin puolet
nykyisestä. Pääpaloasema vastaa myös keskitetystä vaate- ja varustehuollosta.  Servica vastaa tällä
hetkellä virkavaate- ja petivaatehuollosta arkipäivisin, toiminta tapahtuu pelastusaseman tiloissa,
pelastuslaitoksen oma henkilökunta vastaa pelastusvaatehuollosta. Paineilmalaitteiden, sukellusva-
rusteiden sekä käsisammuttimien huolto keskittyy pääpelastusasemalle. Samoin pelastusasemalle
tulee miehistön kuntotestaustilat.

Neulamäkeen keskitetään myös turvallisuusviestintä ja koulutustoiminta. Asemalle sijoitetaan myös
turvallisuusviestinnän - ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyn henkilöstö (kouluttajat) sekä palotar-
kastajat keskitetysti. Yleisölle avoin Kuopion palomuseo sijoittuu Neulamäkeen ja tulee olemaan
yksi kolmesta Suomessa olevasta palomuseosta Helsingin ja Turun lisäksi. Kuopion esineistö on kir-
jattu osaksi valtakunnallista museotietokantaa.
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8. KAAVALLINEN TILANNE

Neulamäen pelastusaseman osalta on selvitetty myös vaihtoehtoisia tonttipaikkoja. Sijainnin osalta
on kuitenkin toiminnalliset vaatimukset merkittävät, eikä riittävän suurta tonttia, sopivalla sijainnilla
ja yhteyksillä pääväylille, ole löytynyt. Lisäksi säilyttämällä pelastusasema nykyisellä paikallaan, säi-
lytetään edut yhteistoiminnasta Hätäkeskuksen kanssa.

Tästä syystä hankesuunnittelu on tehty olevalle tontille, vaikkakin uudisrakennushanke olevan pe-
lastusaseman toiminta turvaten, on haasteellista.

Neulamäen pelastusasema sijaitsee osoitteessa Volttikatu 1A. Tontin pinta-ala on 28.162m2. Kaa-
vamerkinnän mukaan tontti on Y-aluetta (yleisten rakennusten korttelialue).  Tontin tehokkuus on
0.6, jolloin rakennusoikeus on 16.897 k-m2.  Tontille on mahdollista rakentaa kolme kerrosta. Kaava
on vuodelta 1997.

Kuva 3 Ote Neulamäen pelastusasemaa koskevasta asemakaavasta

8.1 Tontin pohjaolosuhteet

Hankesuunnittelun yhteydessä ei ole tehty pohjatutkimusta. Pohjatutkimuksia on tehty uudisraken-
nuksen yhteydessä 1981 sekä hälytyskeskusta varten 2002.



KUOPION KAUPUNKI KANTAKAUPUNGIN PALOASEMAT
HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ HANKESUUNNITELMA 16

02.10.2020

Kuva 4 Hälytyskeskuksen kaivumaiden läjitysalue

Hälytyskeskus on voitu perustaa maan varaan anturoita käyttäen. Vähintään 1,5m levyiselle antu-
ralle on sallittu 40 kPa pohjapaine.  Maaperä on keskitiivistä ja tiivistä, suhteistunutta hiekkamoree-
nia, saattaen sisältää myös ohuita hienojakoisia tai lajittuneita kerroksia Hälytyskeskuksen raken-
nustyömaan kaivuumaita on läjitetty pelastuslaitoksen tontille, ensihoidon siiven eteläpuolelle.

Vuonna 1981 on todettu, että alue on vanhaa ruokamullan varastointialuetta ja tulevan rakennuk-
sen länsipäädyn eteläpuolella (korjaamosiipi) on ollut entinen lieteallas, joka on myöhemmin täy-
tetty.  Tutkimusselostuksessa on todettu vastaavasti, kuin uudemmassa, että maaperä on runsaasti
kiviä ja lohkareita sisältävää moreenimaalajia, jossa esiintyy eri syvyyksissä löyhiä ja keskitiiviitä vä-
likerroksia.

Hankesuunnittelun yhteydessä ei ole tehty PIMA-tutkimusta. Korjaamorakennuksen päädyssä on
tankkauspiste, josta osa maan alla olevista säiliöistä on jo korvattu maanpäällisellä. Tiedossa ei ole,
että polttoaineita olisi päässyt leviämään ympäristöön. Hankesuunnitelman tavoitehinta-arviossa
on kuitenkin huomioitu hankevaraus PIMA-ainesten käsittelystä.

8.2 Savilahden aluekehityshanke

Neulamäen pelastusaseman tontti sijoittuu Savilahti -projektin vetämän Savilahden aluekehitys-
hankkeen reunamille. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja rakentaa Savilahdesta tunnettu ja ha-
luttu asuin- opiskelu ja työskentelyalue. Savilahti-projektin tavoitteet on hyväksytty Kuopion kau-
punginhallituksessa suunnittelun lähtökohdiksi 4.5.2015. Siinä on asetettu tavoitteet Savilahden
alueen asukas-, työpaikka- ja opiskelijamääriin sekä määritelty tavoitteet mm. kaupunkikuvaa ja -
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rakennetta, viher- ja virkistysalueita, luonnonympäristöä, liikennettä, pysäköintiä, energiaratkai-
suja, kalliotiloja, hulevesien hallintaa, jätehuoltoa ja älykkäitä järjestelmiä koskien. Tavoitteiden
pohjalta on laadittu kaupunginhallituksessa 8.5.2017 hyväksytty maankäytön yleissuunnitelma. Ta-
voitteita ohjataan 12.8.2019 kaupunginhallituksessa hyväksytyllä, ohjeellisena noudatettavalla Sa-
vilahti –ohjeella.

Savilahti-projektin kaupunkikuvallisia tavoitteita ohjataan Savilahti -ohjeella. Savilahti -ohjeessa
määritellään koko aluetta koskevia yleisiä kaupunkikuvallisia tavoitteita, sekä eri alueita koskevia
tarkempia tavoitteita.  Yleisiä tavoitteita ovat mm: tiivis, kaupunkimainen ja korkealaatuinen alue,
eri alueiden omat identiteetit, oikea mittakaava ihmiselle, rakennusten rajaamat, kiinnostavat ka-
tutilat, sekoittunut kaupunkirakenne, kohtaamispaikat, viihtyisä ja turvallinen ympäristö kaikkina
vuodenaikoina, liikenneympäristöt tukevat viihtyisää kaupunkikuvaa, suositaan autoista vapaata
kaupunkitilaa, luonto ja maisemat osana urbaania kaupunkiympäristöä. Yhtenä erityisenä tavoit-
teena on luoda alueelle tunnistettava ja omaleimainen ilme: kaupunkikuvallisena tavoitteena on
mieleenpainuva, yllätyksellinen, oivaltava ja rohkea kaupunkiympäristö, jossa on maamerkkejä ja
laajempia kaupunkikuvallisia aiheita.  Tavoitteena on, että pelastusaseman ympäristössä toteute-
taan Savilahti- projektin kaupunkikuvallisia tavoitteita, erityisesti huomioiden Microkadun ympäris-
töä koskeva ohjeistus.

Microkadun ympäristö
- Hi-tech, futuristinen, moderni
- Sykettä ja synergiaa: liike-ja yrityselämää, toimitiloja, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia
- Katot tasakattoja, kattoterasseja, polveilevat kattokorot. Microkadun ympäristönrakentami-

sessa geometriset selkeät muodot, suorat linjat ja ympyränkaaret
- Materiaalit ja värit: lasi laajoina pintoina, läpinäkyvyys, kaksoisjulkisivut. Julkisivujen väritys

harmaa, valkoinen, lasi, teräs, betoni, musta. Uudisrakentamisessa on mahdollista käyttää
vastapainona lämpimiä materiaaleja ja sävyjä kuten tiiltä ja corten-terästä

Valon kaava
Savilahden aluetta koskee alueen omaleimaista identiteettiä, vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta
vahvistava sekä alueen imagolle tärkeitä ominaisuuksia korostava, asukkaiden ja alueen käyt-
täjien hyvinvointia lisäävä ja kohti vähähiilistä elämäntapaa ohjaava valo-konsepti, jonka to-
teuttamiseksi on vuonna 2018 laadittu Valon kaava -alueen valaistus-, taide-, muotoilu- ja kult-
tuuriohjelma. Valon kaava -ohjelmassa on määritelty rahoitusmalli alueellisen panostuksen mää-
rästä sekä Valon kaavan asettamat vaatimukset suhteessa tontinluovutus-, maankäyttö- tai
muille erillisille sopimuksille sekä erilliset sopimukset kaupungin, toimijoiden ja kiinteistöjen vas-
tuista kustannusosuuksineen. Olevien kiinteistöjen osalta ohjelmassa suositellaan Valon kaavan
tavoitteiden huomioimista, mutta sitä ei voida vaatia. Neulamäen pelastusaseman osalta valon kaa-
vaa voidaan toteuttaa mm. huomioimalla valon kaavan ohjeistus suunnittelussa yhteistyössä valon
kaavan koordinaattorin kanssa sekä mahdollisesti prosenttitaideperiaatteen kautta. Valon kaavan
ohjauksesta vastaa Frei Zimmer Oy, joka koordinoi Valon kaavaa.
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Väestönsuoja
Savilahteen rakennetaan luolastoon yhteiskäyttöön tarkoitettu väestönsuoja. Pelastuslaitoksen on
kyettävä myös poikkeustilanteessa lähtemään hälytyksille mahdollisimman nopeasti. Mikäli pelas-
tuslaitoksen miehistö joutuu olemaan väestönsuojassa, ei siirtyminen suojasta hälytystehtävään voi
edellyttää siirtymistä esim. 1km matkaa Savilahden kalliosuojasta pelastusasemalle. Tästä syystä pe-
lastusaseman yhteydessä on oltava oma väestönsuoja.

8.3 Neulamäen pelastusaseman tontin kiinteistökehitys

Rakentamisen tämänhetkinen tehokkuus on huomattavasti pelastusaseman tehokkuutta korkeam-
paa mm. Savilahdentien varrella. Lisäksi paloaseman pohjoisenpuoleista Varikon aluetta kehitetään
huomattavasti tehokkaammaksi, kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Yhdessä asemakaavoituksen ja kun-
nallisteknisen suunnittelun kanssa on selvitetty, voidaanko tontin tehokkuutta nostaa jakamalla
tontti siten, että Savilahdentien varteen saadaan tontti työpaikkarakentamiselle.

Tontin liittäminen nykyiseen liikenneverkkoon on hankalaa, joten tontille ei voi sijoittaa paljon lii-
kennettä lisäävää toimintaa, kuten esim. päivittäistavarakauppaa. Neulamäen hankkeessa keskeistä
on turvattava rakentamisen aikana, sekä pelastuslaitoksen että viereisen aluehälytyskeskuksen toi-
minta. Keskeinen tavoite hankkeelle on erottaa jatkossa operatiivinen liikenne henkilökunta- ja asi-
ointiliikenteestä sekä estää ulkopuolisten pääsy hälytyspiha-alueelle. Tällä hetkellä liittyminen esim.
Neulamäen katuverkkoon on jo jokseenkin riskialtis. Neulamäen liittymä ei toimi hälytysliittymänä,
koska liittymän pituuskaltevuus Neulamäentielle on suuri ja ajoneuvoliikenne risteää kevyenliiken-
teen väylän kanssa. Ko. liittymän käyttö aiheuttaa viivettä pelastustoimintaan.

Suunnittelutyön aikana on tutkittu eri vaihtoetoja uuden tontin liittämiseksi nykyiseen liikenneverk-
koon. Suunnittelutyön aikana on todettu, että tontin liittymiä ei ole mahdollista siirtää tai lisätä
Volttikadun, Savilahden tai Neulamäentien puolella. Neulamäentien liittymään voidaan kuitenkin
Neulamäentien uudistamisen yhteydessä lisätä tontille kääntyville odotustila, jolloin Neulamäkeen
suuntautuva liikenne voi ohittaa tontille kääntyvän ajoneuvon.

Tehtyjen liikennetarkastelujen perusteella voidaan olettaa, että n. 10 000 k-m2 (tehokkuus n. 1.0)
toimistokäytön sijoittaminen uudelle tontille on vielä kohtuudella järjestettävissä huomioiden ton-
teilla jo nyt oleva toiminta (henkilökunta + mahdollinen lisärakentaminen).  Ko. tontin järjestelyissä
tutkitaan yhteiskäyttö / vuorottaispysäköintijärjestelyjä, jolloin osa tontin pysäköinnistä olisi mah-
dollista sijoittaa Varikon pysäköintilaitoksiin. Alueen suunnitellut liikennejärjestelyt on esitetty 28.7.
2020 päivitetyssä maankäytön yleissuunnitelmaluonnoksessa (liite 8).
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9. MITOITUS

Tilamitoituksen lähtökohtana on esitetyt toiminnalliset konseptit sekä henkilömitoitus. Tilaohjel-
man laadinnan tavoitteena on ollut luoda toiminnallisia kokonaisuuksia sekä vakioida eri tilatyyp-
pien tilantarpeet.  Osassa toimintoja, kuten toimistotilat, varustehuoltotilat sekä sauna, on määri-
telty erikseen S-, M- ja L-koon tyyppitilat.  Tiloista on laadittu myös toiminnalliset kuvaukset, joissa
on myös esitetty tilojen tekniset vaatimukset sekä varustelu.

Tilaohjelmassa väestönsuoja on esitetty omana tilanaan. Tilaratkaisusta riippuen väestönsuojaan
voidaan sijoittaa esim. varasto- tai kuntosalitiloja, näyttelytilaa tai muuta käyttötilaa. Väestönsuojan
koko määräytyy todellisten laajuustietojen mukaisena.

Tilaohjelmassa on esitetty arvio tarvittavista wc- ja laitoshuoltotiloista sekä teknisistä tiloista. Tilojen
lopullinen määrä ja laajuus ovat kuitenkin riippuvaisia esitetystä tilaratkaisusta. Rakennuksen brut-
topinta-ala perustuu laskennallisiin kertoimiin.

Tilaohjelman perusteella on laadittu myös viitepiirustukset. Viitepiirustuksiin nähden toteutussuun-
nittelun yhteydessä tulee huomioida seuraavat Pelastuslaitoksen johtotiimin 28.9.2020 päättäneet
toiminnalliset tarkennukset:

- viitepiirustuksissa ”johtokeskus” -nimellä esitetystä tilakokonaisuudesta käytetään nimitystä
Tilannehuone. Tilannehuoneen tilajakoa tarkennetaan toteutussuunnittelun yhteydessä.

- laitoshuollon tilaratkaisut tekniset vaatimukset asiakirjojen mukaisesti
- johtajan toimisto sekä lautakunnan neuvotteluhuone sijoitetaan viitepiirustuksessa esite-

tystä sijainnista pohjoisnurkkaan
- resurssikeskuksen ja palotarkastajien työtilat sijoitetaan lähelle porrashuonetta (asiakas-

käyntiä)

Hankkeen bruttoalan lähtökohtana on käyttäjien hyväksymä tilaohjelma. Hankkeesta on laadittu
myös viitepiirustukset, joiden perusteella on tarkennettu arviota taloteknisistä tiloista, liikenneti-
loista sekä rakenteista.

Neulamäki
Hyötyala (tilaohjelma) 2990   hy-m2

Bruttoala
Asema 4307br-m2
Kylmät rakennukset 293br-m2

Yhteensä 4600 br-m2
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10. TOTEUTTAMINEN

10.1 Väistötilatarve

Hankesuunnitelman viitepiirustukset perustuvat siihen, että nykyinen korjaamosiipi puretaan ra-
kentamisen tieltä. Korjaamotoiminnot siirtyvät uuteen Petosen pelastusasemaan, joten näille toi-
minnoille ei tarvitse järjestää väistötilaa.

Korjaamohallin päädyssä oleva tankkauspiste joudutaan purkamaan rakennuksen tieltä. Pelastuslai-
tos on todennut, että rakennushankkeen ajaksi ei ole tarpeen järjestää väliaikaista tankkauspistettä.
Pelastuslaitoksella on Petosella tankkauspiste, lisäksi voidaan tukeutua yleisiin tankkauspisteisiin.

Korjaamosiiven purkaminen edellyttää väliaikaisia muutoksia nykyisen pelastuslaitoksen rakentei-
siin sekä talotekniikkaan.

10.2 Hätäkeskuksen huomioimen rakennushankkeessa

Hälytyskeskuksen vuoronvaihdot ovat klo 7 ja 19. Henkilöstön määrä vaihtelee, yövuorossa on
yleensä 8-9 henkeä, mutta ruuhka-aikaan (kuten joulun seutuun), työssä voi olla 20.

Hätäkeskukselle (HÄKE)  on otettu erilliset TATE-liittymät. Liittymä tulevat pääosin ns. Prisman suun-
nasta, eivätkä kulje pelastuslaitoksen tontin kautta. Rakennusten välille on rakennettu yhteyksiä.
Rakennusten väliset yhteydet eivät todennäköisesti ole kriittisiä erityisesti HÄKE:n toiminnan kan-
nalta, mutta yhteydet ovat kuitenkin tarpeelliset. Pelastuslaitoksen kannalta esim. TUVE-verkon yh-
teydet  ovat kriittiset (ASKA-kaappi).  Rakennushankkeen yhteydessä on varmistettava, että yhtey-
det säilyvät.  Kriittinen vaihe on toiminnan siirtyessä vanhasta rakennuksesta uuteen ja vanhan ra-
kennuksen purkuvaihe.  Letkutornissa on säteilymittauspiste, josta yhteydet kulkevat B-rakennuk-
sen seinälinjan suuntaisesti HÄKE-rakennukseen. B-osan seinän suuntaisesti menee myös muita yh-
teyksiä HÄKE-rakennukseen.  Säteilymittauspisteen uusi sijainti tulee huomioida toteutussuunnitte-
lussa.

Hälytyskeskuksella on nyt käytössä muutamia autopaikkoja oman tontin ulkopuolella. Hälytyskes-
kukselle riittää jatkossa tontin sisäiset autopaikat eikä lisäpaikkoja ole tarpeen huomioida pelastus-
aseman hankkeen yhteydessä.

HÄKE-rakennuksen herkemmät laitteet on sijoitettu maan alle ja varustettu tärinäsuojauksin. HÄKE-
rakennusta voidaan rakennustöiden kannalta käsitellä kuin normaalia rakennusta. Rakennus- ja pur-
kuvaiheessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota pölysuojaukseen, koska HÄKE-rakennuksen raittiin
ilman otto on pelastusaseman suunnasta.
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10.3 Hankevaihtoehdot

Pelastusasemat voidaan toteuttaa joko kaupungin oman investointihankkeena, elinkaarimallina tai
vuokramallina.  Seuraavassa on esitelty eri vaihtoehtojen pääperiaatteet.

Investointimalli

Kohde toteutetaan kaupungin omana investointihankkeena, jossa suunnittelu ja urakointi kilpailu-
tetaan erikseen tai toteutetaan KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana. Tilapalvelut huolehtii rakennuk-
sen ylläpidosta ja vuokraa tilat käyttäjälle (palvelualueelle).

Elinkaarimalli

Elinkaarimallissa yksityinen toimija vastaa hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena.  Toimija myös
hankkii joko omistukseensa tai vuokralle tarvittavan tontin Yksityisen palvelutuottajan vastuulle
kuuluvat hankkeen suunnittelu, rahoitus, toteutus sekä ylläpito ja palvelujakson pituuden ollessa
pitkä, yleensä 20-25 vuotta. Kunta maksaa vuosien aikana urakoitsijalle palvelumaksua sekä pää-
omamaksua, joka pitää yleensä sisällään korkoja sekä lyhennyksiä rahoitusmallista riippuen. Rahoi-
tusmuoto voi olla esim. kiinteistöleasing tai kaupunki järjestää itse rahoituksen.

Vuokratilamall i

Ulkopuolinen investori toteuttaa pysyvän rakennuksen pitkällä, noin 15-30 vuoden vuokra-ajalla,
jotka Tilapalvelut vuokraa edelleen käyttäjälle. Investori hankkii kohteelle rahoituksen tai toimii itse
rahoittajana. Sopimukseen ei kuulu lunastusta eikä jäännösarvoa. Kuopion kaupunki maksaa tiloista
pääomavuokraa, mutta ylläpidon Kuopion kaupunki järjestää itse ts. maksaa perinteiseen ylläpito-
vastikkeeseen kuuluvat kiinteistöpalvelut, siistimispalvelut, lämpö-, sähkö- ja vesimaksut investorin
ulkopuoliselle taholle.  Vuokrasopimus voi sisältää myös nämä kiinteistöpalvelut ja ostoerät niin so-
vittaessa, tällöin vuokranantajalle maksetaan myös näistä eristä syntyvä ylläpitovastike. Investori
joko omistaa tai vuokraa tarvittavan tontin.

10.4 Valittu hankemalli

Kuopion kaupungilla ei tarpeen sitoa pääomia uuteen pelastusasemaan, esitetään, että Neulamäen
asema toteutetaan vuokratilamallilla. Maakuntauudistuksen suunnitelmaan sisältyi, että pelastus-
laitokset siirtyvät maakuntien tilakeskuksen hallintaan. Pelastusasemakiinteistön omistaminen ei
tuo kaupungille mitään lisäarvoa. Mikäli maakuntauudistus myöhemmin toteutuu, voidaan laadittu
vuokrasopimus siirtää maakunnan tilakeskukselle. Vastaava hankintamalli on toteutettu myös Ou-
lussa.
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Tilojen vuokralainen tulee olemaan Kuopion Tilapalvelut ja käyttäjänä Pohjois-Savon pelastuslaitos.

Pelastusasemarakennusten vuokrakaudeksi on suunniteltu 25 vuotta ja sopimuskaudet alkavat, kun
kohde voidaan luovuttaa käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön vuokralaiselle ja käyttäjälle täysin
valmiina sopimuksen mukaisessa laajuudessa, laatu- ja muiden vaatimuksien edellyttämässä ta-
sossa, toimivuudessa ja kunnossa.  Kohde vuokrataan pääomavuokralla ilman lunastusta tai jään-
nösarvoa.  Tarvittaessa voidaan erikseen sopia kohteen ylläpito- ja puhtauspalvelujen hankinnasta.
Ylläpitoon sisältyvät ulkoaluehoito, tilojen lämmitys, jätehuolto, kiinteistösähkö sekä rakennuksen ja sen
teknisten järjestelmien ylläpito. Kohteen puhtauspalveluihin sisältyy ylläpito- ja perussiivous.

11. KUSTANNUKSET

11.1 Hankkeen kokonaiskustannukset

Uudisrakennushankkeen investoinnin suuruus on tavoitehinta-arvion mukaisesti 13.050.000€ alv.
0%. Kustannusarvio perustuu Haahtelan kustannusarvio-ohjelmaan ja siinä on huomioitu Tekniset
vaatimukset-asiakirjassa esitetyt hankekohtaiset tekijät sekä taloteknisen hankesuunnittelun kus-
tannusarviot. Haahtelan tarjoushintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakenta-
misen tarjousindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla. Kustannus-
arvioissa on käytetty Kuopion indeksiä 6/2020.

11.1.1 Purkukustannukset
Nykyisen rakennuksen purkukustannukset ovat 975.000€. Purkukustannukset sisältävät rakennuk-
sen kaksivaiheisen purun. 1. vaiheessa puretaan korjaamosiipi ja rakennetaan väliaikainen ulkoseinä
säilyvälle osalle. Purkuvaiheessa joudutaan tekemään myös taloteknisiä muutoksia. 2 vaiheessa pu-
retaan loppuosa nykyisestä pelastusasemasta, jonka jälkeen voidaan rakentaa pelastuslaitosta pal-
velevat kylmät talousrakennukset sekä loppuosa piha-alueesta.

11.1.2 Olevien rakennuksen tasearvo
Neulamäen pelastusaseman (TK20501) ja talousrakennuksen (TK20502) tasearvo oli 31.12.2019
2.573.960,74€. Tasearvon suuruus selittyy viime vuosina tehdyillä käyttöä turvaavilla korjauksilla,
jotka on tehty investointina. Rakennuksen käyttöä turvaavien korjauksien poistoaika on kuitenkin
pääosin 4-5 vuotta. Rakennusten tasearvo 1.1.2024, kun purku tulee ajankohtaiseksi, on yhteensä
402.958,08€. Vuonna 2024 jäljellä oleva tasearvo muodostuu käytännössä2013 tehdystä ensihoidon
tiloista, investoinnin suuruus oli n. 730.000€ ja poistoaika 20 vuotta.
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11.2 Pääoma- ja ylläpitokustannukset

Vuokramallilla toteutettuna saadaan alla näkyvä neliövuokra huonealalle laskettuna. Vuokran las-
kennassa on käytetty 4% tuottovaadetta ja 25v poistoaikaa ilman jäännösarvoa.

Kaupungin vuokranmääritys perustuu sisäiseen laskentamalliin vuokrattavasta pinta-alasta (huonei-
nen hyötyalojen summa), kuin mikä yleisesti vuokramarkkinoilla on käytössä (esim. huoneistoala
sisältäen myös huoneiston sisäiset liikennealueet). Vuokrataso on esitetty kuukausivuokrana, joka
sisältää kaikki investoinnin perusteella syntyvät pääoma- ja ylläpitokulut yksiselitteisesti ja vertailu-
kelpoisesti myös mahdollisten vuokratarjousten kanssa.

Purkukustannukset eivät sisälly vuokranmäärityksen perusteena olevaan investointisummaan.

Taulukko 1 Pelastusaseman vuokra-arvio vuokramallilla laskettuna

Investointi 13.050.000 €
Laskennallinen vuokrapinta-ala hum2 2990 hu-m2/4600 brm2
Pääomavuokra  €/kk 103 973€/kk & 1 247 670€/v

Ylläpitovuokra  €/kk 18 125€/kk & 217 500 €/v

Yhteensä 121 998€/kk & 1 463 970€/v

Neulamäen pelastuslaitoksen vuokralaisena on Pohjois-Savon pelastuslaitos. Vuokra on kuitenkin
eritelty pelastustoiminnan ja ensihoidon välille noudattaen pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin tilojen vuokravastuiden jakomallia. Tilojen jakomäärityksen on laatinut P-S pelastus-
laitos.

Taulukko 2 Vuokran jakaantuminen pelastuslaitoksen ja ensihoidon toimintojen välillä.

PELA (75,5% tiloista) ENSH (24,5% tiloista)

POV 941 636,70 € 304 883,30 €
YPV 164 308,80 € 53 191,20 €

Yhteensä 1 105 945,5 € 358 024,5€

Tässä hankkeessa on vertailtu myös investointivaihtoehtoja kohdan 10.3 mukaisesti ja liitteessä 9
on esitetty elinkaarikustannukset eri vaihtoehdoilla.
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11.2.1 Case Oulu
Oulun kaupunki on kilpailuttanut Linnainmaan ja Raksilan uudet paloasemat vuokratilahankintana
2019. Sopimuskumppanina on Hemsö ja 25 vuoden vuokrasopimus kattaa myös ylläpitopalvelut.
Hankkeessa rakennetaan Linnanmaalle uusi paloasema (6400m2) ja tämän jälkeen Raksilassa oleva
paloasema korvataan uudisrakennuksella (2700m2). Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvo lehtitie-
tojen mukaan on 25 milj.€, joka tekee n. 2750€/m2. Linnanmaan paloasema valmistuu 2021 ja Rak-
sila 2023. Vuokrasopimukseen on kirjattu mahdollisuus siirtää vuokrasopimukset mahdolliselle tu-
levalle maakuntahallinnolle, jos hallitus saa sellaisen tulevaisuudessa aikaan. Sopimuksessa on myös
lunastuslauseke, jonka nojalla esimerkiksi 10 vuoden kuluttua Oulu voi halutessaan lunastaa palo-
asemat itselleen. Projektipäällikkö Eero Keräsen arvion mukaan vuokrahintaan on ”leivottu” kuuden
prosentin tuotto-odotus. (Kaleva 18.9.2019)

(Lähde: https://www.kaleva.fi/oulu-vuokraa-linnanmaan-ja-raksilan-uudet-paloasem/1684316)
Neulamäen hankkeen kustannustaso on n. 2840€/br-m2, kun laajuudessa huomioidaan myös kyl-
mät rakennukset.  Neulamäen hankkeen kustannustasoon vaikuttaa Savilahden rakennustapaoh-
jeet, jotka ohjaavat mm. rakennuksen massoittelua ja edellyttävät laadukkaampia julkisivumateri-
aaleja. Pelastusaseman kaltaisissa teknisten toimintojen rakennuksissa käytetään tyypillisesti neliö-
hinnaltaan edullisempaa pelti-villa-pelti -elementtiseinää (esim. Petosen ja Nilsiän pelastusasemat).

Rakennuttamis- ja suunnittelukustannusten osuus tavoitehinta-arviossa on 10.6%. Arvio on, että yk-
sityisissä hankkeissa näiden osuus kokonaiskustannuksissa jää pienemmäksi.

11.2.2 Case Petonen ja keskusta
Keskustan ja Petosen vuokrakilpailutuksen kokemusten perusteella tavoitehinta-arvion mukaisella
investointilla laskettu vuokraennuste on hyvin vastaava kuin kilpailutuksen kautta tarjottu vuokra-
taso.

Keskustan tavoitehinta-arvion perusteella laskettu vuokrataso 18.200€/kk ja YIT Suomi Oy:n tarjouk-
sen mukainen alv. 0% pääomavuokra Kuopion keskustan pelastusasemasta on noin 16.600€/kk.
YIT:n tarjous ei sisällä hälytysliittymään liittyviä kuluja.

Petosen tavoitehinta-arvion vuokrataso 42.000 €/kk. Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy:n   tarjouksen
mukainen alv. 0% pääomavuokra Kuopion Petosen pelastusasemasta on noin 41.400€/kk Petosen
osalta on huomioitava, että tilaohjelmasta jäi pois letkupesutilat tavoitehinta-arvion jälkeen ja toi-
saalta vuokratarjous ei sisällä hälytysliittymään liittyviä kuluja.

11.3 Palosuojelurahaston avustus
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Rakennushankkeeseen on mahdollista hakea palosuojelurahaston investointiavustusta, mikäli
hanke toteutetaan kaupungin omaan taseeseen. Tuen suuruus on enintään 220 000€. Muissa han-
kevaihtoehdoissa investointiapua ei ole saatavissa.

11.4 Maakunnalliset paloasemat ja palvelutason nosto

Pohjois-Savon pelastuslaitos perii kunnilta maksuosuudet pelastusasemaverkoston ylläpitämiseksi
sekä osalta kuntia erillisperusteisia maksuosuuksia, jotka perustuvat päätökseen, jolloin kunnan pal-
velutarpeesta syntyvä lisäasematarve tai valmiuden nostotarve tulee kokonaan kunnan maksetta-
vaksi. (Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen lautakunta 24.8.2011 §61 Pelastustoimen kuntien mak-
suosuuden määräytyminen.) Neulamäen pelastusasema kuuluu ns. perusverkkoon, jonka kustan-
nukset jakaantuvat normaalien kuntaosuuksien mukaisesti.

11.5 Ensihoito

Neulamäen pelastusaseman vuokralainen on Pohjois-Savon pelastuslaitos. Pohjois-Savon pelastus-
laitos tuottaa ensihoitopalvelut Kuopion keskusta-alueella pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Näin ollen Neulamäen hankkeessa ei ole ero-
teltu ensihoidon tilakustannuksia erilleen.

11.6 Käyttäjän hankintojen kustannukset

Irtokalustuksen sekä toiminnan edellyttämät koneet, laitteet ja varusteet hankkii käyttäjä. Käyttäjä-
hankinnat tulevat ajankohtaiseksi kohteen toteutus- ja käyttöönottovaiheessa, jolloin tiedetään lo-
pulliset tarpeet. Käyttäjähankinnat on esitetty pääperiaatteiltaan tilakorteissa. Hankkeelle on laa-
dittu hankintarajaliite, joka on hankesuunnitelman liitteenä.

Käyttäjähankintojen kustannukset eivät sisälly investointiin.

11.7 Taidemääräraha

Kustannusarviossa on huomioitu varaus ns. prosenttitaiteelle. Prosenttitaiteen osuus käytetään Sa-
vilahden Valon kaavan tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa on varauduttu 120.000€ prosenttitai-
deosuuteen.
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12. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN

12.1 Aikataulu

∂ Hankesuunnitelman hyväksyminen / aluepelastuslautakunta ja KH 11/2020
∂ Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käynnistäminen 1/2021
∂ Neuvottelut, tarjouskilpailu ja investorin valinta valmis 6/2021
∂ Aluepelastuslautakunta ja KH käsittelyt sekä esisopimus vuokrasopimukseksi 8/2021
∂ Toteutussuunnittelun käynnistäminen 10/2021
∂ Rakennuslupasuunnitelmat valmiit 4/2022
∂ Rakennustyöt käynnistyisivät purku- ja maarakennustöillä 6/2022
∂ Hankkeen rakennustyöt valmiit ja luovutus käyttäjien varusteluun 1/2024

o käyttäjä siirtyy maksamaan vuokraa uudesta asemasta
∂ Toiminta käynnistyy uudella asemalla 3/2024
∂ Vanhan aseman purku 4-8/2024
∂ Ulkokatokset ja rakennelmat sekä tontin ja piha-alueen viimeistely 9-11/2024
∂ Hanke kokonaisuudessa valmis 12/2024

12.2 Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät

Mikäli hankkeen toteutuksen käynnistyminen viivästyy aikataulussa esitetystä ajankohdasta, se
edellyttää merkittävää määrää sisäilmakorjauksia nykyisessä kiinteistössä. Pelastusaseman toimin-
toja ei voi kohtuudella sijoittaa väliaikaisiin tiloihin tontilla, koska kustannukset on huomattava ja
tontin käyttö ei salli sitä.  Lisäksi operatiivisen toiminnan ja hallinnon erottaminen ei onnistu toimin-
nallista syistä.

Korjaamotoiminnat siirtyvät Neulamäestä Petosen asemalle tammikuussa 2022, jolloin nämä tilat
jäävät Neulamäessä tyhjilleen. Hankkeen rakennustyöt eivät voi käynnistyä ennen em. ajankohtaa,
koska ensimmäisenä joudutaan purkamaan A-siipi pois uudisrakennuksen tieltä. Hankkeen aluera-
kentaminen päättyy, kun loput nykyistä rakennuksista on purettu ja piha-alueet viimeistelty.

Riskejä liittyen tarjoajien määrään ja sitä kautta vuokratasoon arvioidaan syntyvän vähemmän, kun
kilpailutus toteutetaan pääomavuokraperusteisena. Hankinnassa käytetään kilpailullista neuvotte-
lumenettelyä. Tämä mahdollistaa useamman kiinteistöinvestorin osallistumisen kilpailuun.
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13. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS

Hanketyöryhmä esittää Neulamäen pelastuslaitoksen toteuttamista hankesuunnitelman asiakirjo-
jen mukaisesti vuokratilahankintana.

Esitetyssä vuokramallissa Kuopion kaupunki kompensoi saamatta jäävän Palosuojelurahaston avus-
tuksen (220.000 €) Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pääomavuokrassa.

Hanketyöryhmän puolesta
Kuopiossa 02.10.2020

Katja Lintunen, hanketyöryhmän puheenjohtaja
hankesuunnitteluarkkitehti, Kuopion Tilapalvelut

14. LIITTEET

Hankesuunnitelman liitteet

Liite 01 Tilaohjelma
Liite 02 Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset
Liite 03 Huonekortit
Liite 04 Viitepiirustukset
Liite 05 LVIA-järjestelmäkuvaus
Liite 06 Sähkö-järjestelmäkuvaus
Liite 07 Hankintarajaliite
Liite 08 Maankäytön yleissuunnitelma, ote
Liite 09 Hankemallien elinkaarikustannusten vertailu

Eril liset viitteet

Viite 01 Tavoitehinta-arvio
Viite 02 Korjaamo-osan purku
Viite 03 LVIA-kustannusarvio
Viite 04 Sähkö-kustannusarvio
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  Palopäällikkö Ilpo Hartikainen 

  

Kuopion kantakaupungin pelastusasemien tarveselvitys on käsitelty tila- ja 

palveluverkostotyöryhmässä 23.10.2018 ja hyväksytty Pohjois-Savon 

aluepelastuslautakunnassa 14.11.2018. Tarveselvityksessä on kartoitettu 

Neulamäen pääpaloaseman sisäilmaongelmien ja kantakaupungin riskialu-

een saavutettavuusongelmien ratkaisumahdollisuudet. Lisäksi on haettu 

ratkaisuvaihtoehtoja Petosen pelastusopistolla sijaitsevan sivupaloaseman 

käytettävyysongelmiin sekä tilajärjestelyistä johtuviin lähtöviiveisiin. Kau-

punginjohtaja asetti työryhmän 9.11.2018 tekemään hankesuunnitelma 

hyväksytyn tarveselvityksen perusteella. 

 

Hankesuunnittelu on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen vaihe si-

sälsi Petosen ja keskustan uudet pelastusasemat. Näiden hankesuunnitel-

ma on hyväksytty aluepelastuslautakunnassa 17.10.2019. Petosen ja kes-

kustan pelastusasemat toteutetaan vuokratilahankintana. Kilpailutus on 

toteutettu ja hankkeet ovat toteutusvaiheessa.  

 

Keskeisimpiä hankkeen tavoitteita ovat toimintavalmiuden parantaminen 

sekä sisäilmaongelmien poistaminen. Toimintavalmiuden parantamiseen 

liittyvänä tavoitteena on, että uusi paloasemaverkosto vastaa nykyisiin 

toimintavalmiusvaatimuksiin ja kaupungin kasvuun 2020- ja 2030 luvuille. 

Nykyisin Kuopion keskusta-alueella on alueita, joita ei saavuteta toiminta-

valmiusohjeessa määritetyssä ajassa. Lisäksi tavoitteena on, että uudet ti-

lat suunnitellaan ja rakennetaan siten, että saavutetaan terveelliset, tur-

valliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset tilat. Toiminnallisesti hankkeen 

on vastattava 2020 luvun paloasemarakennuksen vaatimuksiin kuten puh-

das paloasema, huolto- kalusto- ja muiden toimintojen keskittäminen tar-

koituksenmukaisesti eri asemille, paloasemien sisäinen logistiikka ja lähtö-

ajat, henkilöstön harjoittelumahdollisuudet, ulkoinen koulutus ja turvalli-

suusviestintä, varautuminen ja jatkuvuudenhallinnan näkökulma. 

 

Hankkeen bruttoalan lähtökohtana on käyttäjien hyväksymä tilaohjelma. 

Hankkeesta on laadittu myös viitepiirustukset, joiden perusteella on tar-

kennettu arviota taloteknisistä tiloista, liikennetiloista sekä rakenteista.   

  

  Neulamäki  

Hyötyala (tilaohjelma)  2990   hy-m2  

  

Bruttoala  

Asema 4307br-m2  

Kylmät rakennukset 293br-m2  

Yhteensä 4600 br-m2  

 

Kapanen Satu
Kirjoituskone
LIITE 5
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Neulamäen pelastusaseman hankesuunnitelmassa esitetään, että pelas-

tusasemat toteutetaan vuokramallina nykyiselle tontille.  Pelastusasema-

kiinteistön omistaminen ei tuo kaupungille mitään lisäarvoa. Mikäli maa-

kuntauudistus myöhemmin toteutuu, voidaan laadittu vuokrasopimus siir-

tää maakunnalle. 

 

Pelastusasemarakennusten vuokrakaudeksi on suunniteltu 25 vuotta ja 

sopimuskausi alkaa, kun kohde voidaan luovuttaa käyttötarkoituksen mu-

kaiseen käyttöön vuokralaiselle ja käyttäjälle täysin valmiina sopimuksen 

mukaisessa laajuudessa, laatu- ja muiden vaatimuksien edellyttämässä 

tasossa, toimivuudessa ja kunnossa. Kohteet vuokrataan pääomavuokralla 

ilman lunastusta tai jäännösarvoa. Ylläpitopalvelut järjestää Kuopion Tila-

palvelu.  

 

Vuokrataso  

 

Pelastuslautakunta on kokouksessa 1.3.2017 hyväksynyt periaatteen, että 

paloasemahankkeisiin tulee huomioida Palosuojarahaston avustus ja että 

kunta kompensoi omalla rahoituksella hanketta, mikäli se ei hae Palosuo-

jelurahaston avustusta hankkeelle. 

 

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Pelastuslaitos ovat sopineet keskustan 

ja Petosen hankesuunnitelman yhteydessä, että Tilakeskus perii suoraan 

vuokratilatoimittajan määrittelemän pääomavuokran Pohjois-Savon Pelas-

tuslaitokselta, mutta laskussa eritellään, minkä verran Palosuojelurahaston 

avustus olisi pienentänyt pääomavuokraa. Kuopion kaupunki sitoutuu 

kompensoimaan erotuksen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen maksuosuu-

dessa. Tällöin Tilakeskuksen ei ole tarpeen periä erikseen vuokrana 

220.000€:sta aiheutuvaa pääomavuokraa Kuopion kaupungin yleishallin-

nolta.  Järjestely noudattaa aluepelastuslautakunnan päätöstä, koska Poh-

jois-Savon pelastuslaitoksen sisäisessä taloushallinnossa tuen vaikutus tu-

lee huomioiduksi.  Neulamäen hankkeessa esitetään noudatettavaksi sa-

maa periaatetta. Neulamäen pelastusasema kuuluu olevaan pelastusase-

maverkkoon, jonka kustannuksista vastaa alueen kunnat maksuosuuksien-

sa mukaisesti. 

 

Vuokrien osalta on huomioitava, että vuokralaskelma on alustava ja lopul-

linen vuokrataso määräytyy kilpailutuksen kautta.   

 

Kaupungin vuokranmääritys perustuu sisäiseen laskentamalliin vuokratta-

vasta pinta-alasta (huoneinen hyötyalojen summa), kuin mikä yleisesti 

vuokramarkkinoilla on käytössä (esim. huoneistoala sisältäen myös huo-

neiston sisäiset liikennealueet). Vuokrataso on esitetty kuukausivuokrana, 

joka sisältää kaikki investoinnin perusteella syntyvät pääoma- ja ylläpito-

kulut yksiselitteisesti ja vertailukelpoisesti myös mahdollisten vuokratar-

jousten kanssa.   

  

Purkukustannukset ja nykyisen pelastusaseman tasearvon alaskirjaukset 

eivät sisälly vuokranmäärityksen perusteena olevaan investointisummaan.  

  

 

 

 

 



 
 Pöytäkirja 35/2020 3 (4) 

   

Kuopion kaupunki    324 § 

Kaupunginhallitus  23.11.2020  

 

 

 

Investointi  13.050.000 €  

Laskennallinen vuokrapinta-ala 

hum2  

2990 hu-m2/4600 brm2  

Pääomavuokra  €/kk  104 000€/kk & 1 248 000€/v  

Ylläpitovuokra  €//kk  18 000€/kk & 216 000 €/v  

Yhteensä  122 000€/kk & 1 464 000€/v  

 

Neulamäen pelastuslaitoksen vuokralaisena on Pohjois-Savon pelastuslaitos.  

 

  

  

Irtokalustuksen sekä toiminnan edellyttämät koneet, laitteet ja varusteet 

hankkii käyttäjä. Käyttäjähankinnat tulevat ajankohtaiseksi kohteen toteu-

tus- ja käyttöönottovaiheessa, jolloin tiedetään lopulliset tarpeet. Käyttä-

jähankinnat on esitetty pääperiaatteiltaan tilakorteissa. Hankkeelle on laa-

dittu hankintarajaliite, joka on hankesuunnitelman liitteenä. Käyttäjähan-

kintojen kustannukset eivät sisälly investointisummaan.   

 

Aikataulu 

 

• Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käynnistäminen 1/2021  

• Neuvottelut, tarjouskilpailu ja investorin valinta valmis 6/2021  

• Aluepelastuslautakunta ja KH käsittelyt sekä esisopimus vuokrasopi-

mukseksi 8/2021  

• Toteutussuunnittelun käynnistäminen 10/2021   

• Rakennuslupasuunnitelmat valmiit 4/2022  

• Rakennustyöt käynnistyisivät purku- ja maarakennustöillä 6/2022  

• Hankkeen rakennustyöt valmiit ja luovutus käyttäjien varusteluun 

1/2024  

o käyttäjä siirtyy maksamaan vuokraa uudesta asemasta  

• Toiminta käynnistyy uudella asemalla 3/2024  

• Vanhan aseman purku 4-8/2024  

• Ulkokatokset ja rakennelmat sekä tontin ja piha-alueen viimeistely 9-

11/2024  

• Hanke kokonaisuudessa valmis 12/2024 

 

  

 

Vaikutusten arviointi - 

 

 

Esitys Hanketyöryhmä esittää, että Neulamäen pelastusasema toteutetaan vuok-

ramallina pitkällä vuokrasopimuksella hankesuunnitelma-asiakirjan mukai-

sesti. 

 

Liitteet  Liitteet 1-9 

  Hankesuunnitelma - Kuopion kantakaupungin paloasemat-Neulamäki 

 

Viiteaineisto   Viiteaineisto 1-4 

 

 

 Valmistelija  

Katja Lintunen puh. +358 44 718 5210 
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 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 

 

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Jukka Koponen 

 

Esitän, että aluepelastuslautakunta hyväksyy Neulamäen pelastusaseman 

(maakunnallinen keskuspelastusasema) toteuttamisen vuokratilamallilla 

pitkällä vuokrasopimuksella hankesuunnitelma-asiakirjan mukaisesti.  

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kuopion kaupungin hankesuunnitteluarkkitehti 

Katja Lintunen ja kiinteistötekninen asiantuntija Hannu Kosunen osallistui-

vat asian käsittelyyn.  

 

 

 
 

 

 

Liitteet 4 8309/2020 Liitteet 1-9 

 5 8309/2020 Hankesuunnitelma - Kuopion kantakaupungin paloasemat-

Neulamäki 

 

Viiteaineisto  13 8309/2020 Viiteaineisto 1-4 (Ei julkinen) 

 

 

 Valmistelija  

 puh. +358 44 718 5210 

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen 

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Neulamäen pelastusaseman (maakunnallinen 

keskuspelastusasema) toteuttamisen vuokratilamallilla pitkällä vuokraso-

pimuksella hanke-suunnitelma-asiakirjan mukaisesti.  

 

 

 

Päätös Hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen, pelastusjohtaja Jukka Koponen 

ja kiinteistötekninen asiantuntija Hannu Kosunen olivat kokouksessa kuul-

tavina asiakohdassa.  

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohta-

jan tekemän päätösehdotuksen.  

 

Katja Lintunen, Jukka Koponen ja Hannu Kosunen poistuivat kokouksesta 

asiakohdan käsittelyn jälkeen.  
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Kapanen Satu
Kirjoituskone
LIITE 6



2.12.2021 2

Toimeenpanovaiheen 
strategiset linjaukset

Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpano pohjaa 
kansallisiin tavoitteisiin ja sitä ohjaa 
voimaanpanolaki. 

Pohjois-Savon toimeenpanossa on tunnistettu tarve 
tehdä myös alueellisia linjauksia ja muodostaa 
periaatteita keskeisiin valmistelukokonaisuuksiin.

Linjaukset ja periaatteet ovat väliaikaishallinnon 
virkamiesjohdon näkemyksiä ja niillä pyritään 
tukemaan onnistunutta toimeenpanoa

• Tavoitteena on onnistunut, kansallisten tavoitteiden mukainen, 
toimeenpano tiukassa aikataulussa ja niukoilla resursseilla

• Näitä ei pidä sekoittaa tulevan aluevaltuuston tehtäviin (strategia, 
palveluverkko jne..)

• Linjaukset koskevat toimeenpanoaikaa (pääsääntöisesti vuosia 
2021-2022).

• Linjauksia tuottamiseen ovat osallistuneet muutosjohtajat ja osa 
vastuuvalmistelijoista ja ne käsitellään JORYssä sekä VATEssa.

• Linjauksia täydennetään tarvittaessa



Hyvinvointialueuudistuksen 
kansalliset tavoitteet

• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut kaikille 
suomalaisille

• Parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• Turvata ammattimaisen työvoiman saanti

• Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan 
tuomiin haasteisiin

• Hillitä kustannusten kasvua

• Parantaa turvallisuutta



Johtaminen ja osallisuus – Keinot ja 
periaatteet

• Uuden johtamisjärjestelmän tulee perustua yhdessä sovittuihin periaatteisiin

• Asiakaslähtöinen toiminta 
• Ketteryys & muutoskyvykkyys

• Integraation mahdollistaminen

• Yhtenäiset toimintamallit ja -tavat

• Johtamisjärjestelmän rakenteen tulee tukea vahvaa järjestäjän roolia ja tuotannon ohjausta 

• Johtamisen tueksi, toiminnan kehittämiseksi ja tuotannon toimintaedellytyksien varmistamiseksi aloitetaan 
hyvinvointialueen digitalisaatiostrategian ja -ohjelman valmistelu.

• Tieto strategisen ja operatiivisen johtamisen perustana
• Raportointiin järjestämislain mukaisen tietopohjan luominen ja kansallisen ohjeistuksen 

mukaisen vähimmäistietosisällön tuottaminen

• Alueellisen tiedonhallintaratkaisun luominen ja uusien tiedon tuotantotapojen käyttöönotto

• Operatiivisen toiminnan raportointikokonaisuuksien yhtenäistäminen

• Yhtenäiset henkilöstöpoliittiset linjaukset tukee mm. työvoiman saatavuutta

• Monimuotoinen työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta
• Koulutus- ja osaamisvaatimukset

• Ulkomaisen työvoiman käyttö

• Osallisuuden vahvistaminen päätöksenteossa sekä palvelutoiminnan suunnittelussa että kehittämisessä

• Osallisuusrakenteiden vahvistaminen (sis. lakisääteiset vaikuttamistoimielimet)

• Asukas- ja asiakasosallisuuden edistäminen 
• Kolmannen sektorin toimintaedellytysten ja valmisteluun osallistumisen varmistaminen

• Viestintä tukee hallittua muutosta
• Ajantasaisuus ja avoimuus



Hallinto, talous ja tukipalvelut 
- Keinot ja periaatteet

• Yhdenmukaiset hallinnon tietojärjestelmät ja yhteiset sähköiset tavat niiden hyödyntämiseen.

• Yhdenmukainen maksu ja taksapolitiikka kaikkiin hyvinvointialueen palveluihin.

• Työnantajapalvelut tulee suunnitella huomioimaan henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin 
varmistaminen sekä resurssien uudelleen kohdentaminen vastaamaan hyvinvointialueen osaamisen 
tarpeita.

• Yliopistollisen sairaalan roolia ja palvelutuotantoa yhteistyöalueella tulee vahvistaa, jotta varmistetaan 
hyvinvointialueen talouden kestävyys ja maakunnan elinvoimaisuus.

• Tukipalvelut tuotetaan yhden tuottajan mallilla ja niissä käynnistymisvaiheessa tukeudutaan 
pääsääntöisesti sairaanhoitopiirin nykyisiin in-house yhtiöihin.

• Uudet päätöksenteon ja toiminnan rakenteet, tukipalvelut sekä toimintamallit tulee suunnitella 
huomioiden laskeva rahoitus ja sen kestävyys.

• Vahva konsernihallinto varmistamaan tuotannon toimintaedellytykset

• Etulinjassa tulee vahvistaa juridiikan, tietosuojan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kyvykkyyksiä 
sekä hankerahoituksen hyödyntämisen osaamista 



Palveluiden järjestäminen - Keinot ja periaatteet 
• Käynnistämisvaiheen palveluverkko (sote ja pelastustoimi) pohjaa pääsääntöisesti nykyiseen, 

kuitenkin hyödyntäen kehittyviä digitaalisia ja jalkautuvia palveluita. 
• Tarkempi lähipalveluiden määrittely toteutetaan asiakkaiden palvelutarpeen perusteella ja 

tuotettavien palveluiden vaativuuden perusteella.
• Pelastuslaitoksen palveluverkon rakennetta ohjaa pelastustoimen riskianalyysi.
• Tulevaisuuden palvelunverkon tulee perustuu palvelutarpeeseen ja uusiin tapoihin tuottaa 

palveluita.

• Asiakaslähtöiset hyvinvointialueen laajuiset palveluprosessit sekä perustason, erityistason että 
pelastuslaitoksen palveluissa. 

• Palveluprosessien, -ohjauksen ja -kriteerien suunnittelu siten, että matalan kynnyksen 
ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia ja ehkäisevät raskasta palveluarvetta.

• Vahvistetaan yliopistosairaalan roolia vaativien palveluiden tuotannossa koko yhteistyöalueella. 
• Peruspalveluiden vahvistaminen digitaalisilla ja jalkautuvilla palveluilla, jotta erityistason 

resurssit kohdentuvat oikein ja mahdollistavat vaativien palveluiden laajemman tuottamisen 
yhteistyöalueelle. 

• Monialaiset sote-keskukset vahvistamaan perustason palveluita.

• Kehitysvammaisten perus- ja erityispalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Savon 
hyvinvointialueella asukaslähtöisesti lähellä kotia ja perhettä lähi- ja hyvinvointialue palveluina.

• Lähetteelliset erityisen vaativat kuntoutuspalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon 
hyvinvointialueen kanssa.

• Osaamisen ja henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi vahvistetaan tutkimus- ja opetustoiminnan 
roolia osana koko yliopistollisen hyvinvointialueen palvelujärjestelmää.



ICT - Keinot ja periaatteet

• Tukipalvelut tuotetaan yhden tuottajan mallilla käyttäen sairaanhoitopiirin nykyistä in-
house yhtiöitä (ISTEKKI).

• Keskittyminen toimeenpano kannalta kriittisiin kysymyksiin – välttämättömät ensin.

• ICT-toimeenpanon onnistunut toteuttaminen vaatii muilta toimeenpanon 
tehtäväkokonaisuuksilta selkeää aikataulusta ja tehtäväksiantoja sekä yhteistyötä. 

• Tulevaisuuden yhtenäinen ICT-infra hallitusti siirtymävaiheiden kautta.

• Ensivaiheessa työ käynnistetään pääsääntöisesti nykyisillä potilasjärjestelmillä.

• Toimeenpanon aikana nykyisiä järjestelmiä tarkastellaan ja tehdään palveluiden 
tarvitsemat ristiinkäyttöratkaisut sekä mahdollisesti pienimuotoiset konsolidaatiot.

• Strateginen suunnittelu hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien konsolidaatiosta
aloitettava jo toimeenpanovaiheessa tehden yhteistyötä yhteistyöalueella sekä 
muiden yliopistollisten hyvinvointialueiden kanssa.

• Toimeenpanon aikana tulee aloittaa konsernitasoisen digitalisaatiostrategian suunnittelu. 

• Tiedonhallintalaki tulee huomioida johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen 
suunnittelussa.



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, 8, 11, 15-17
Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueista annetun lain 139 §:n mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 1-4, 8, 11, 15-17
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 5-7, 9-10, 12-14

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

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

mailto:kirjaamo@pohjois-savo.fi


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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä.

B. VALITUSOSOITUS

Pykälät: 5-7, 9-10, 12-14

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

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.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


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: 7, 13

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
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.

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


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.

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.

mailto:kirjaamo@pohjois-savo.fi


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

Päätöksen nähtäväksi Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi . .20
asettamispäivämäärä:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


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)


