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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 12/2021

Ajankohta: keskiviikko 12.1.2022 klo 12:30 – 14:23

Paikka: TEAMS

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

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen

PÄÄTÖS: Jari Saarinen avasi kokouksen klo 12.30.

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla.

PÄÄTÖS: Osallistujat todettiin liitteen 1 mukaisesti.

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 Olli Lappalainen ja Ilkka Fritius.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Lappalainen ja Ilkka Fritius.

5. Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirty-
mäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (jäljempänä voimaanpanolaki)
säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen
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ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen hallintaan.
Voimaanpanolain 22 §:n mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä
tammikuuta 2023.  Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voi-
massa vähintään 31 päivään joulukuuta 2025 asti.  Hyvinvointialueella on oikeus pidentää
vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12
kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.  Voimaanpanolain 22 § 3
momentin mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen
kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Tarkem-
pia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Janne Niemeläinen esittelee kokouksessa ehdotusta lausunnoksi.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy valmistelijan ehdotuksen lausunnokseen valtioneu-
voston asetuksesta kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen
vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Valtuutus Vesa Toivaselle

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Johtoryhmässä 10.1.2022 päätettiin esittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Vesa
Toivanen valtuutettaisiin neuvottelemaan poliittisten piirien kanssa aluehallituksen ja mui-
den toimielinten nimeämisistä aluevaalien jälkeen.

Esittelijän päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa Vesa Toivasen neuvottelemaan poliittisten piirien
kanssa aluehallituksen ja muiden Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimielinten nimeämisistä
aluevaalien jälkeen.

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin valtuutti Vesa Toivasen neuvottelemaan poliittisten piirien
kanssa aluehallituksen ja muiden Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimielinten nimeämisistä
aluevaalien jälkeen.

7. Lausunto kuntien tukipalveluiden siirtymäajasta

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Voimaanpanolakiin esitetään säädettäväksi uusi 69 a §, joka koskee tukipalvelujen myyntiä ja
ostoa koskevaa siirtymäaikaa:

“Hyvinvointialue voi ostaa kunnalta ja kunta myydä tukipalveluja hyvinvointialueelle vuoden
2023 loppuun saakka sen estämättä, mitä säädetään kuntalain 126 §:ssä (410/2015) tehtä-
vän hoitamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, jos kunta on 31 päivänä joulukuuta 2022
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tuottanut tukipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyen ja hankinta alittaa
julkisesta hankinnoista annetun lain 26 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös kuntayhtymän myyntiin sekä hyvinvointi-
alueen ostoon kuntayhtymältä.”

Asia käsitelty johtoryhmässä 10.1.2022 seuraavasti:

Vate jory esittää Vatelle, että se antaa alla olevan lausunnon asiasta

Säännöksen sanamuoto viittaa siihen, että EU-kynnysarvon tarkastelu tehdään kuntakohtai-
sesti. Tämä on ristiriidassa hankintalain hankinnan pilkkomista koskevan periaatteen kanssa.
Jotta säännöksellä olisi käytännössä jotain merkitystä, tulisi EU-kynnysarvon täyttymistä tar-
kastella kunkin tukipalvelun osalta kokonaisuutena. EU-kynnysarvo eri tukipalveluiden myyn-
nin osalta on kuntakohtaisesti tarkasteltuna niin alhainen, että se rajaa säädöksen käyttö-
mahdollisuuden käytännössä olemattomaksi.

Edelleen ehdotetun säädöksen osalta tulee ongelmalliseksi henkilöstön siirtoajankohta hy-
vinvointialueelle. Jos hyvinvointialue hankkii tukipalveluita luovuttajaorganisaatioina olevilta
kunnilta, on tukipalvelua tuottava henkilöstö jo siirtynyt voimaanpanolain nojalla hyvinvoin-
tialueelle eikä luovuttajakunnalla ole henkilöstöä tuottamaan tukipalvelua. Jotta säädöksellä
olisi merkitystä, tulisi voimaanpanolakiin tehdä täydennys myös henkilöstön siirtoajankoh-
dan osalta tällaisessa tapauksessa.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy em. valmistelijan ehdotuksen lausunnokseen kun-
tien tukipalveluiden siirtymäajasta.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Taloudellisen tuen ottaminen Kevasta

Valmistelija: Kari Janhonen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen vakuutusmeklari on suositellut taloudellisen tuen ottamista
Kevasta.

Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki:

Kevan jäsenyhteisö voi ottaa ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen Kevasta.
Taloudellinen tuki on kertakorvaus, joka maksetaan kuntatyönantajan palveluksessa olleen
työntekijän kuoltua.

Taloudellisen tuen maksu edelliseltä kalenterivuodelta vahvistetaan tammikuussa. Taloudel-
lisesta tuesta ei makseta ennakoita. Taloudellisen tuen toteutuneet kustannukset jaetaan
sen ottaneille jäsenyhteisöille palkkasummien suhteessa.

Taloudellisen tuen piiriin kuuluu työ- ja virkasuhteessa tehty työ sekä eläinlääkäreiden toi-
menpidepalkkiot. Taloudellisen tuen piiriin eivät kuulu omais- ja perhehoitajat, luottamus-
henkilöt tai toimeksiantosopimukset.
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Taloudellisen tuen maksu arvioidaan olevan 0,033 % palkkasummasta. Kyseessä on lakisää-
teinen vakuutus.

Asia käsiteltiin johtoryhmässä 10.1.2022 seuraavalla päätösesityksellä:

Vaten jory päättää ottaa taloudellisen tuen Kevasta ja saattaa asian Vatelle tiedoksi.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi Kevasta otetun ryhmähenkivakuutusta
vastaavan taloudellisen tuen.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Irtaimen omaisuuden omaisuusjärjestelyt hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä

Valmistelija: Tarja Miettinen

Valtioneuvosto toimitti 17.12.2021 kirjeen (VN/8869/2019-STM-129), jolla suositellaan kun-
tia ja kuntayhtymiä siirtymäaikana toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti siirtyvän
irtaimiston ja kiinteistöjen osalta. Ministeriöt suosittelevat vahvasti, että irtaimiston ja kiin-
teistöjen myynneistä ja takaisinvuokrauksista pidättäydyttäisiin, koska toimet voivat vääris-
tää aloittavien hyvinvointialueiden rahoitusperustaa sekä heikentää hyvinvointialueiden
mahdollisuuksia suoriutua järjestämistehtävistään. Kirje esityslistan liitteenä 2.

Asia käsiteltiin johtoryhmässä 10.1.2022, missä päätettiin ehdottaa vatelle nykyjärjestäjille
tiedotettavaksi miniteriön ohjeistus asiasta.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää ohjeistaa nykyjärjestäjiä toivottavasta irtaimen
omaisuuden omaisuusjärjestelyistä siirtymäaikana.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10.Hyvinvointilalueen osoite

Valmistelija: Tarja Miettinen

Vuoden 2021 lopulla käytiin keskustelua siitä, mihin hyvinvointialueen hallintoa sijoitellaan
sen alkaessa.  Johtoryhmän kokouksessa sovittiin, että KYS rakennus 10 5 krs otetaan konser-
nihallinnon käyttöön, kuitenkin ilman Hannu Lahden esittelemiä uudistuksia, joihin ei ole
osoittaa rahoitusta. Hyvinvointialueen osoitetietoa tarvitaan erilaisiin virallisiin rekisteröity-
misiin mm verottajalle. Osoitetietona on käytetty Pohjois-Savon liiton osoitetta, mutta nyt
voisi olla järkevää se virallisesti vaihtaa.
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Esitän, että viedään vaten hyväksyttäväksi, että virallinen osoitetieto 1.3.2022 alkaen on
Pohjois-Savon hyvinvointialue, KYS rakennus 10 5 krs. Puijonlaaksontie 2, 70210 KUOPIO. Li-
säksi esitän, että minut valtuutetaan hakemaan hyvinvointialueelle oma postilokero em.
osoitteeseen liittyen.

Asia käsiteltiin 10.1.2022 johtoryhmässä ja osoitetietoa täydennettiin kirjaamon osoitteella
rakennus 3, 0 krs.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä hyvinvointialueen hallinnon osoitteeksi
KYS rakennus 10, 5 krs. Puijonlaaksontie 2, 70210 KUOPIO ja kirjaamon osoitteeksi KYS ra-
kennus 3, 0 krs. Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa Tarja Miettisen hakemaan
puolestaan hyvinvointialueen postilokeron em. osoitteeseen liittyen.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Hyvinvointialueen talousennuste v 2023 –

Valmistelija: Kari Janhonen

Hyvinvointialueen taloudesta on laadittu selvitys (liitteenä 3), joka voi toimia taloudellisen
tiedotuksen pohjana ja koulutusmateriaalina hyvinvointialueen siirtymävaiheessa.

Tiedoteluonnosta tarkastellaan kokouksessa Kari Janhosen esittelystä.

Tilannekatsaus käsiteltiin VATEjoryssä 10.1.2022 ja päätettiin, että se esitellään VATElle en-
nen asian julkaisemista.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen taloustilanteen ja hy-
väksyy laaditun tiedotteen julkaistavaksi.

PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi saatu esittely ja hyväksyttiin tiedote julkaistavaksi torstaina 13.1.2022
aamupäivällä.

12. Muut asiat

Cloudia koulutus keskeisille valmistelijoille 625 € alv 0% / Janne Niemeläinen

Esittelijän päätösesitys:

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin koulutushankinta keskeisille valmistelijoille.

13. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset.

Esittelijän päätösesitys:
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Merkitään tiedoksi, että kokousvaraukset on tehty 1. kokouksessa sovitulla tavalla 9.3.2022
saakka (kokous + loppukaronkka) ja kokouskutsut on lähetetty varsinaisille jäsenille. Mikäli
jäsen ei itse osallistu tulee hänen itse siirtää kutsu varahenkilölleen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

14. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.23.

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan.

Sähköpost. 12.1.2022

Jari Saarinen Tarja Miettinen
puheenjohtaja sihteeri

Sähköpost. 12.1.2022 Sähköpost. 12.1.2022

Olli Lappalainen Ilkka Fritius
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen.

Tarja Miettinen
hallintojohtaja

http://www.pshva.fi/


Lähettäjä:                                 Fritius Ilkka (Vaalijala) <Ilkka.Fritius@vaalijala.fi>
Lähetetty:                                keskiviikko 12. tammikuuta 2022 16.18
Vastaanottaja:                        Lappalainen Olli; Kapanen Satu; Saarinen Jari
Aihe:                                          VS: VATE pöytäkirja tarkastus ja hyväksyntä
 
Hei,
 
Minä samoin.
 
Terveisin
 
Ilkka
 
Lähettäjä: Lappalainen Olli <olli.lappalainen@sisasavontk.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 12. tammikuuta 2022 15:42
Vastaanottaja: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Fritius Ilkka (Vaalijala) <Ilkka.Fritius@vaalijala.fi>
Aihe: VS: VATE pöytäkirja tarkastus ja hyväksyntä
 
kuittaan hyväksytyksi omalta osaltani
Olli L

Lähettäjä: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>
Lähetetty: keskiviikko 12. tammikuuta 2022 14.56
Vastaanottaja: Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Lappalainen Olli <olli.lappalainen@sisasavontk.fi>; Fritius Ilkka <ilkka.jokinen@vaalijala.fi>
Aihe: VATE pöytäkirja tarkastus ja hyväksyntä
 
Hei
 
Ohessa liitteenä tämän päiväisen VATE kokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Kuittaattehan tarkastuksen ja hyväksynnän sekä  mahdolliset muutosehdotukset näin sähköpostitse.
 
Kiitokset
 
Ystävällisin terveisin,
 
Satu Kapanen
Talousassistentti
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
VATE Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
PL 247 (Sepänkatu 1 A)
70101 KUOPIO
Puh. +358 44 714 2646
satu.kapanen@pohjois-savo.fi
************************
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Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.
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Lähettäjä:                                 Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                keskiviikko 12. tammikuuta 2022 15.24
Vastaanottaja:                        Kapanen Satu
Aihe:                                          VS: VATE pöytäkirja tarkastus ja hyväksyntä
 
Hei, kiitos taas nopeasta ja huolellisesta valmistelusta. Hyväksyn . yt jari
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Liite 1
Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys
Kokoukseen osallistuminen xx.xx.xxxx

P/T P/T Asia nro JAA EI
-  Kirsi-Tiina Ikonen T Eeva Suomalainen
T Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen
- Vesa Toivanen T 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
T Antti Hedman (1. vpj) Kari Janhonen
T Janne Niemeläinen Anne Kantanen
T Leila Pekkanen Petteri Soininen
T Eija Peltonen Jari Lukkarinen
T Olli Lappalainen Minna Hiltunen T
T Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen
T Ilkka Fritius Kirsi Ruutala

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

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



T Kari Janhonen



KIRJE 1(2)

17.12.2021 VN/8869/2019-STM-129

VALTIONEUVOSTO | Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, PL 23, 00023 Valtioneuvosto

Irtaimen omaisuuden omistusjärjestelyt hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä

Ministeriöiden (STM, VM, SM) tietoon on tullut, että muutamilla alueilla on suunniteltu ja tehty päätöksiä
irtaimen omaisuuden omistusjärjestelyistä, joita on tarkoitus toteuttaa ennen hyvinvointialueiden toiminnan
käynnistymistä.

Esillä on ollut mm. irtaimiston ja kiinteistöjen myyntiä ja takaisinvuokrausta. Näiden toimenpiteiden
tarkoituksena on ollut pääoman palauttaminen kunnille (sekä isäntä- että muut omistajakunnat).

Ministeriöt suosittelevat vahvasti, että tämän tyyppisistä toimista pidättäydytään, sillä toimet voivat vääristää
aloittavien hyvinvointialueiden rahoitusperustaa sekä heikentää hyvinvointialueiden mahdollisuuksia suoriutua
järjestämistehtävästään.

Voimaanpanolain 22 §:n mukaan kunnan järjestämien sote- ja pelastustoimen palveluiden käytössä olevat
toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät
toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti.
Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä
kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Edellä tarkoitetussa
vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät
kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset.

Kaluston osalta mahdollisen rahoitusleasing-sopimuksen tekeminen aiheuttaa esimerkiksi ajoneuvokaluston
osalta useilla viranomaistahoilla paljon turhaa lisätyötä (mm. autoverojen kuolettamattoman osan
takaisinmaksut, valtionosuuksien sekä rahastoavustusten palautukset), jotka jäävät kunnan kustannuksiksi.

Hyvinvointialueen ja alueen kuntien on syytä ottaa huomioon, mitä voimaanpanolain 25 §:ssä säädetään
kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueille. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023, jolleivät
hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 §:ssä
tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta.

Säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan, jolleivat hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan
toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista,
jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko
voimassa olevan lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta vastaa tästä aiheutuvista
seuraamuksista.

Hyvinvointialueen asukkaat ovat samalla kuntien asukkaita ja rahoitusperustan muuttuminen voi heikentää
hyvinvointialueen mahdollisuuksia järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluja
asukkaille.

Pyydämme, että kunnat ja kuntayhtymät pidättäytyvät olemassa olevan kaluston, irtaimiston sekä
kiinteistöjen järjestelyistä, joiden seurauksena hyvinvointialueiden mahdollisuuksia aloittaa
toimintansa sekä ylläpitää nykyistä palvelu- ja turvallisuustasoa heikennetään.
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Hyvinvointialueen taloudesta ja taloussuunnitelmasta 2023–2026 
 

1.Talousarvio ja -taloussuunnitelma (HVA laki § 115) 

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle 
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. 

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on 
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen 
viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman 
tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi 
arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään 
kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt 
alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja 
hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on toteutettava 
hyvinvointialuestrategiaa. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 
tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa 
kattaa pitkäaikaisella lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa 
pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut siihen valtuuden 15 §:n mukaisesti. 
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- 
ja rahoitusosa. Investointiosasta on ilmettävä hyvinvointialueen investointien lisäksi 
hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja 
sen on perustuttava 16 §:ssä tarkoitettuun investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset 
ministeriöt ovat hyväksyneet siten kuin siitä erikseen säädetään. 

Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

2. Vuoden 2023 talousarvio 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion 2023 laadintaperiaatteiksi tullaan esittämään 
seuraavaa: 

Määrärahat osoitetaan organisaatiorakenteen mukaisille yksiköille. Sisäistä tilaajatuottaja 
mallia ei tulla käyttämään. 

Määrärahat otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. 

Pelastuslaitoksesta voidaan tarvittaessa muodostaa taseyksikkö. Muita taseyksikköjä tai 
liikelaitoksia ei käytetä. 

Asiakasmaksuissa käytetään lain mahdollistamia maksimitaksoja. 



Asiakasmaksut ohjataan palvelun myyneen yksikön tuloksi. 

Hyvinvointialueen myynti muille hyvinvointialueille perustuu täyskatteelliseen hinnoitteluun. 

Sisäisessä laskennassa käytetään pääasiassa vyörytyksiä. Hyvinvointialueiden välisen 
kaupan hinnoittelun on perustuttava kustannuslaskentaan ja sisäiseen laskutukseen. 

Mikäli jokin yksikkö haluaa lisätä menojaan, yksikön on esitettävä vastaava menojen 
säästö tai tulojen lisäys, jotta talous pysyy tasapainossa. 

Henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa hyvinvointialueella. 

In-house yhtiöiden ostojen yksikköhinnat eivät saa ylittää muiden vastaavalla alalla 
toimivien in-house – yhtiöiden eikä yksityisten yritysten hintoja. 

Hankinnoissa on hyödynnettävä kilpailutuksen tuomat hintaedut. 

Lautakunnat tekevät talousarvioesitykset aluehallituksen antaman raamin mukaisesti. 
Aluehallitus tekee valtuustolle esityksen, joka toteuttaa strategian sekä toiminnalliset että 
taloudelliset tavoitteet. 

Hyvinvointialueen tulorahoituksen lisäämiseksi olisi hyvä selvittää mahdollisuudet perustaa 
privat-yhtiön perustamismahdollisuudet ja lakisääteiset velvollisuudet yhtiöittää 
hyvinvointialueen toimintaa. 

Talousarvio 2023 laaditaan seuraavan aikataulun mukaisesti hallituksen ja valtuuston 
osalta: 

 

  Valmis Hallitus Valtuusto 

Laadintaperiaatteet 25.5 2.6 

Talousarvioraamit 25.5 2.6 

Investoinnit,1. käsittely 25.5 2.6 22.9 

Talousarvio  15.11 24.11 22.12 

Investoinnit,2. käsittely 15.11 24.11 22.12 

Investointien käsittely sisältää myös uusien leasing – ja vuokrasopimusten käsittelyn. 
Mahdolliset uudet henkilöstöpanostukset vuodelle 2023 käsitellään elo-syyskuussa 2022. 

Ennen hallituksen ja valtuuston käsittelyä valmistellaan kustannuspaikkarakenne, tilikartta 
yms. vastaamaan budjetoinnin sekä ulkoisen ja sisäisen raportoinnin tarpeita. 

Vuoden 2023 tulorahoituksen erityispiirteitä: 



Vuoden 2023 tulorahoitus tulee kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksen ja talousarvion 2022 

budjettitietojen perusteella.  

Tilastokeskus kerää valtiovarainministeriön toimeksiannosta tietoja hyvinvointialueiden 

aloitusvuoden 2023 rahoituksen laskentaa varten kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä 

pelastustoimen nettokustannuksista vuosilta 2021 ja 2022. Kuntien vastausaika päättyy 

14.1.2022. 

Todennäköisesti kuntien sote menoja varten vuodelle 2022 varaamat määrärahat eivät 

tule riittämään, joten on todennäköistä, että myös hyvinvointialueen vuoden 2023 

valtionrahoitus ei tule kattamaan kaikkia sotemenoja. Pohjois-Savon hyvinvointialueella 

tulorahoitukseen voidaan arvioida tulevan 30–40 M€ vaje. Valtion maksaa vajaaksi 

jäävän tulo-osuuden vuonna 2024. 

Rahoituslain 35 §:n mukaisen vuonna 2023 siirtymätasauksena kompensoidaan 

hyvinvointialueelle kaikki kunnista siirtyvät kustannukset. STM varmisti tämän Pohjois-

Savon hyvinvointialueen ja STM:n välisessä neuvottelussa 15.12.2021. Vuodesta 2024 

alkaen siirtymätasaus pienenee asteittain, esim. vuonna 2024 kymmenen euroa / 

asukas. 

Alustavien tietojen mukaan valtionrahoitusta vuodelle 2023 tarkastellaan seuraavan 

kerran huhtikuussa 2022. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on merkittävästi myös tuloja ja kuluja, jotka eivät tule 

kuntien budjettien kautta. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueiden välinen kauppa.  

Tärkeimmät tietolähteet hyvinvointialueen tulorahoitusta arvioitaessa ovat olleet VM:n 

12.05.2021 julkaisema painelaskelma vuosille 2023–2030 sekä arvio tulorahoituksesta 

07.10.2021. 

Painelaskelmien mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialue jää rahoituksessa selvästi 

jälkeen muista yliopistollisista hyvinvointialueista vuosina 2023–2030. 

 VM kommentoi edelleen, että laskelmat ovat varsin epävarmoja ja ne tulevat 

muuttumaan. 

3 Taloudelliset skenaariot 2023–2030 

Hyvinvointialueen taloudesta on laadittu useita erilaisia taloudellisia skenaariota eri 

oletusten pohjalta. 

Skenaarioissa on otettu huomioon mm poistojen kasvu 2M€ / vuosi ja 

palkkaharmonisointi 7 M€ / vuosi21 vuosille 2024–2026. Tällä hetkellä esimerkiksi ICT-

muutoskustannusten ja hoitotakuun lyhentymisestä aiheutuvat kustannusten lisäykset 

puuttuvat skenaarioista. 

Skenaarioihin liittyy huomattavaa epävarmuutta. 

THL:n väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien ennustelaskelmien mukaan 

Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten arvioidaan kasvavan 

vuosina 2020–2030 keskimääräistä vähemmän. Pohjois-Savossa kasvu olisi 0,9 % / 



vuosi, kun koko maassa kasvun arvioidaan olevan 1,4 % / vuosi. Vanhusväestön määrä 

ei kasva Pohjois-Savossa enää jyrkästi. 

 4 Lainanottovaltuus vuonna 2023 (Voimaanpanolaki 61 §) 

Hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu hyvinvointialueen lainanottovaltuus 
vuodelle 2023 määritellään hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja 
erityshuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen tietojen ja vuoden 2022 
talousarvion tietojen perusteella.  

Hyvinvointialueen on toimitettava ensimmäistä hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:ssä 
tarkoitettua investointisuunnitelmaa koskeva esitys valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja 
terveysministeriölle sekä sisäministeriölle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2022. 
Ensimmäinen investointisuunnitelma koskee tilikausia 2023–2026.  

STM on julkistanut investointeja koskevan oppaan 10.11.2021. Oppaassa annetaan 
tarkempia ohjeita investointien suunnittelusta. Oppaan mukaan mm uudet leasing – ja 
vuokrasopimukset vähentävät hyvinvointialueen investointimahdollisuuksia. 

Vuonna 2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta, koska Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin ja Vaalijalan kuntayhtymältä siirtyvien lainojen määrä (noin 400 
m€) ylittää maksimi lainamäärän (noin 330 M€). Maksimilainamäärä saadaan kertomalla 
edellä mainittujen liikkeenluovuttajien vuoden 2022 talousarvioiden vuosikate kymmenellä. 
Vastaava tilanne on monilla muillakin hyvinvointialueilla. 

Vuonna 2023 investointien rahoitus on hoidettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja 
Vaalijalan kuntayhtymältä siirtyvillä rahavaroilla. Investointien painopiste vuonna 2023 
tulee olemaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin keskeneräisten investointien 
loppuunsaattaminen. 

Vuonna 2023 keskeneräisinä töinä joudutaan rahoittamaan Psykiatrian talo ja Uusi Sydän 
-rakennushankkeet, joiden kustannusarvio vuodelle 2023 on 48 M€. Näiden hankkeiden 
lisäksi ei juurikaan pystytä investoimaan vuonna 2023. 

Tarvittaessa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pystynee ottamaan lainaa hyvinvointialueen 
tarpeisiin vuoden 2022 aikana, mikä mahdollistaa suuremman investointikyvyn 
hyvinvointialueella 2023. Mikäli lainanotto tapahtuu 28.02.2022 jälkeen, asiasta tarvitaan 
myös hyvinvointialueen valtuuston päätös. 

5 Lainanottovaltuus (HVA laki § 15) vuodesta 2024 alkaen 

Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen 
tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi.  

Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän 16 §:ssä tarkoitetun 
investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi.  

Hyvinvointialueen lainanottovaltuus on hyvinvointialueen laskennalliseen 
lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoidun 
lainamäärän erotus. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa 



tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja summa jaetaan korkokulujen ja 
laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan 
jakamalla taseen lainamäärä kymmenellä.  

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuosikatteen on oltava suunnitelmakaudella 
minimissään 50–60 M€, jotta hyvinvointialue kykenee investoimaan riittävästi toiminnan 
kehittämiseen. Talousarvioiden on myös toteuduttava talousarvioiden mukaisesti. 

Valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on 
välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen 
jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä 
investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan 
päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta. 

Valtiovarainministeriö asettaa 3 momentissa tarkoitetun päätöksen valmistelua varten 
valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja 
sisäministeriö sekä asianomainen hyvinvointialue nimeävät edustajansa. 
Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, 
tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. 
Arviointi perustuu hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella 
tehtyyn kokonaisarvioon. 

 6. Investointisuunnitelma (HVA laki § 16) 

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta 
seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista 
ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja 
investointia vastaavista sopimuksista.  

Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja 
pelastustoimen osasuunnitelmasta. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa 15 §:ssä 
tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa. 

Vuoden 2023 investointisuunnitelmaa koskeva esitys on toimitettava 
valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle 01.10.2022 
mennessä. 

 7 Aloittava tase 01.01.2023 

Aloittava taseen loppusumma tulee olemaan arviolta 580 M€, josta omaa pääomaa 80 M€ 
ja vierasta pääomaa 467 M€. Velan määrä taseessa on varsin huomattava. Oman 
pääoman määrä tai velkaisuus eivät ole kuitenkaan arviointimenettelyn kriteereitä. 

Pysyviä vastaavia hyvinvointialueella tulee olemaan arviolta 461 M€, joista rakennuksia 
noin 350 M€. 

 

8. Lainan lyhennykset 2023–2026 



Pitkäaikaisten pankkilainojen lyhennykset tulevat olemaan noin 21–23 M€ / vuosi 
taloussuunnittelukaudella 2023–2026. 

Lainojen lyhennysohjelma on sovitettu yhteen käyttöomaisuuden poistoaikojen kanssa. 

Lainojen kokonaismäärään tulee vaikuttamaan valtionneuvoston päätös 
lainanottovaltuudesta. 

 9. Maksuvalmius 

Maksuvalmiuden perustan muodostaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Vaalijalan 
kuntayhtymältä siirtyvät rahavarat. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä arvioidaan siirtyvän 
rahavaroja noin 110–120 M€. 

Vuoden 2023 aikana maksuvalmiuden ylläpitäminen on haasteellista, koska siirtyvillä 
rahavaroilla pitää rahoittaa keskeneräiset investoinnit (noin 48 M€) sekä lainojen 
lyhennykset (noin 21 M€). 

Vuodesta 2024 eteenpäin riittävän maksuvalmiuden takaamiseksi tarvitaan sekä riittävää 
vuosikatetta että lainanottovaltuutta. 

Maksuvalmiuden turvaamiseksi hyvinvointialueella tulee olemaan käytössä Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiriltä siirtyviä, nykyisiä kuntatodistusohjelmia lyhytaikaiseen rahoitukseen. 

10. Hyvinvointialueen arviointimenettely (HVA laki § 122) 

Valtiovarainministeriö käynnistää päätöksellään 123 §:ssä tarkoitettujen edellytysten 

täyttyessä tai sosiaali- ja terveysministeriön aloitteen perusteella arviointimenettelyn, jossa 

valtio ja hyvinvointialue arvioivat hyvinvointialueen taloudellisia sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen liittyviä edellytyksiä selvitä 

tehtävistään (hyvinvointialueen arviointimenettely). 

Arviointimenettelyä varten asetetaan arviointiryhmä, jonka jäsenet nimeävät 
valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja hyvinvointialue. 
Valtiovarainministeriö nimeää hyvinvointialuetta kuultuaan ryhmän puheenjohtajaksi 
hyvinvointialueelta ja ministeriöistä riippumattoman henkilön. 

Arviointiryhmä tekee ehdotuksen hyvinvointialueen talouden tervehdyttämiseksi sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämisen edellytysten 
turvaamiseksi tarvittavista toimista.  

Aluevaltuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä 
koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat aluevaltuuston 
päätöksiä toimenpiteistä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toimenpiteiden 
toteutumisesta ja riittävyydestä tilikaudella. Hyvinvointialueen on saatettava selvitys 
valtiovarainministeriön tietoon tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

Valtiovarainministeriö päättää arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten ja aluevaltuuston 
päätösten perusteella hyvinvointialue- ja maakuntajakolain 8 §:ssä tarkoitetun 



aluejakoselvittäjän asettamisesta selvittämään hyvinvointialueen muuttamista eli 
hyvinvointialueen liittämistä toiseen hyvinvointialueeseen. 

11. Hyvinvointialueen talouteen liittyvät arviointimenettelyn edellytykset (HVA laki § 

123) 

Valtiovarainministeriö voi käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, jos: 

1) hyvinvointialue ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää 115 §:n 2 momentissa 
säädetyssä määräajassa; 

Alijäämän välttäminen edellyttää Pohjois-Savon hyvinvointialueella suunnitelmakaudella 
2023–26 vuosikatetta vähintään 40–45 M€, jotta alijäämää ei synny. 

2) hyvinvointialueen konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 
prosenttia kaksi tilikautta peräkkäin; 

Pohjois-Savon hyvinvointialueella minimivuosikate on tämän kohdan mukaan 32–36 M€ 
(0,8 x 40–45 M€) 

3) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 kaksi tilikautta 
peräkkäin; tai 

Mikäli hyvinvointialueella olisi lainaa esimerkiksi 450 M€, olisi vuosikatetta oltava 
vähintään 36 M€. Vuosikate 36 M€ / 45 M€ = 80 % (450M€ /10 = 45M€) 

4) hyvinvointialueelle on myönnetty 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu lainanottovaltuus 
taikka kaksi kertaa kolmen peräkkäisen tilikauden aikana hyvinvointialueiden rahoituksesta 
annetun lain mukaista lisärahoitusta. 

Mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitettu konsernitilinpäätöksen laskennallinen 
lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa konsernituloslaskelman vuosikatteeseen lisätään 
korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten 
summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla konsernitaseen 
lainamäärä kymmenellä. 

Edellä mainitut laskelmat on laadittu Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedoilla. 
Konsernitason laskelmat lasketaan valmistelun edetessä. Olennaista muutosta lukuihin ei 
ole kuitenkaan odotettavissa, koska in-house yhtiöt tekevät nollatulosta tai vain vähäistä 
tulosta. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että minimitavoite Pohjois-Savon hyvinvointialueen 
vuosikatteelle suunnitelmakaudelle 2023–2026 on 40–45 M€, jotta arviointimenettely 
vältetään. Investointien toteuttamiseksi vuosikatetta tarvitaan kuitenkin enemmän eli 
minimissään 50–60 M€. 

 

12. Muutostarpeet hyvinvointialueen rahoitukseen 



Rahoituksen sitomista asukaslukuun tulisi vähentää. Väestöennusteiden mukaan 
hyvinvointialueen väestö vähenee ainakin 2040 saakka. Käytännössä menojen 
vähentäminen samassa tahdissa alenevien tulojen tahdissa on vaikeaa. 

Yliopistollisuus pitäisi ottaa rahoituslakiin olosuhdetekijäksi varmistamaan, että 
opetuksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kulut tulee katetuksi valtion rahoituksella, ei 
säästämällä sote- ja pelamenoista. 

Lainanottovaltuuksia tulisi lisätä, jotta hyvinvointialueet voisivat investoida 
suunnitelmallisesti esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämiseen. 

13. Hyvinvointialueen taloudesta tiedottaminen 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen taloudesta on syksyn 2021 aikana tiedotettu mm 
seuraavissa tilaisuuksissa: 

Valmistelun käynnistämisen kick off 02.09.2021, 

Ministerivierailu 26.10.2021, 

Poliittiset iltamat 1.vol 27.10.2021, 

Yhteistyöneuvottelu STM, VM, SM 15.12.2021 

Poliittiset iltamat 3. vol. 20.12.2021, 

Poliittinen seurantaryhmä 20.12.2021. 

Savon Sanomat on julkaissut 28.12.2021 laajan artikkelin Pohjois-Savon hyvinvointialueen 
taloudesta. 

Tiedotuksessa on tuotu esille hyvinvointialueen vaikea tilanne etenkin investointien 
rahoittamisen osalta sekä muutostarpeet rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön. 

Taloudellista tiedotusta on tarkoitus jatkaa koko vuoden 2022. 

 

 

 



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: 1-5, 7, 9, 11, 13-14

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

Pykälät: 1-5, 7, 9, 11, 13-14

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 6, 8, 10, 12

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen
jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätök-
sestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja
sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikai-
suvaatimusta eikä aluevalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa kat-
sotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettä-
misestä, jollei muuta näytetä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvoin-
tialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.

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

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä.

B. VALITUSOSOITUS

Pykälät: 6, 8, 10, 12

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

(15.8.2003/743) [HE 187/2002]).

C. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Pykälät: 8, 12

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

I Oikaisuohje

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

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa

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


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

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta
on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

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

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

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

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

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

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

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

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

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

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

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

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

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

unionin virallisessa lehdessä; tai

2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimuk-
set ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä
on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö,



valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti-
osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta,
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolain-
käyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimei-
senä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt-
täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

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

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

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

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

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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