
Pöytäkirja

26.1.2022

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 14/2022

Ajankohta: keskiviikko 26.1.2022 klo 12:30 – 13.53

Paikka: 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: Tarja Miettinen totesi kokoukseen osallistujat nimenhuudolla (LIITE 1).

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan työjärjestyksen mukainen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsun toimittaminen ja läsnä olevien 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 Anne Walden ja Kati Kantanen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Walden ja Kati Kantanen.

5. VATEn lopullinen riskienhallintasuunnitelma

Valmistelija: Kari Janhonen

Vaten lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. valmistelevien hyvinvointialueen toimenpiteiden
riskienhallinta. Riskienhallinnan suorittamiseksi Vate järjesti sähköisen riskienhallintakyselyn
sekä työpajan 23.11.2021. Alustava riskienhallintaraportti käsiteltiin Vaten joryssa 9.12.2021.
Vaten joryn käsittelyssä riskejä täsmennettiin ja lisättiin sekä valittiin riskin omistajat.
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Asia käsiteltiin VATEn johtoryhmässä 17.1.2022

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy omalta osaltaan riskianalyysin, riskit ja hallintakei-
not (liite 2).

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy omalta osaltaan riskianalyysin, riskit ja hallintakei-
not (LIITE 2). Toukokuussa 2022 tilannekatsaus, mitä asioille on tehty.

6. Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen siirtyminen hyvinvointialueelle

Valmistelija: Tarja Miettinen

Pohjois-Savon liitto on hakenut 13.10.2021 päivätyllä hakemuksella 6 783 525 euroa valtion-
avustusta POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -nimiseen hankkeeseen ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023. Hanke liittyy Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden to-
teuttamiseen Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Valtionavustus täydentää 30.6.2020 hank-
keelle myönnettyä valtionavustusta (VN/8680/2020).

Valtionavustusasetuksessa (13/2020) todetaan, että valtionavustus maakunnan hankekoko-
naisuudelle myönnetään kaikkien hankkeen valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten
suuruisena, minkä perusteella hakuilmoituksessa on todettu, että avustus myönnetään täysi-
määräisenä.

Koska kyseessä oleviin palveluihin liittyvä järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvoin-
tialueille, ei sairaanhoitopiireillä / kunnilla / kuntayhtymillä olisi käytännössä mahdollisuutta
osallistua hankkeisiin, jos avustusta ei myönnettäisi täysimääräisenä.

Myönnettävä avustus täyttää valtionavustuksen myöntämisen yleiset sekä ym. asetuksessa
mainitut edellytykset.

Pohjois-Savon liitto toimii hankehallinnoijana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskushank-
keissa. Hanke siirtyy hyvinvointialueen hallinnoitavaksi 1.1.2023. Siirron tarkemmat yksityis-
kohdat ei ole vielä ministeriöstä ohjeistettu. Kuitenkin on syytä sopia, että mahdollisen siir-
ron yhteydessä Pohjois-Savon hyvinvointialue sitoutuu rahoittamaan Pohjois-Savon liiton
hankehallinnon joko sopimusteitse (osatoteuttaja) tai omana toimintanaan siten, että Poh-
jois-Savon liiton tekemät sitoumukset hoidetaan hankkeen loppuun saakka. Hankehallinnon
kustannukset rahoitetaan hankkeesta 100 %.

Esittelijän päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin sitoutuu Pohjois-Savon liiton hankehallintoon vastuiden siir-
ryttyä 1.1.2023 alkaen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, joko rahoittamalla Pohjois-Savon
liiton hankehallinnon sopimusteitse tai omana toimintanaan siten, että Pohjois-Savon liiton
tekemät sitoumukset hoidetaan loppuun saakka. Hankehallinnon kustannukset rahoitetaan
hankkeesta 100 %.
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PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy asian yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

7. Perheoikeudellisten palveluiden kokonaisuus hyvinvointialueella

Valmistelija: Mari Antikainen

VATE –toimielin on kokouksessaan 17.11.2021 linjannut perhekeskustoimintamallin käyt-
töönotosta Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Osana perhekeskustoimintamallia järjestetään
lakisääteiset perheoikeudelliset palvelut. Perheoikeudellisista palveluista on laadittu suunni-
telma 14 järjestäjäkunnan ja 1 kuntayhtymäjärjestäjän nykyisisten hajallaan olevien palvelui-
den yhteensovittamisesta, johon tarvitaan linjausta mm. Tarvittavien sopimustarkastelujen
ennakoimiseksi (liite 3).

Esittelijän päätösesitys:

VATElle esitetään linjata perheoikeudellisten palveluiden suunnittelua hyvinvointialueelle
seuraavasti:

· Perheoikeudellisten palveluiden alueen kuntien ja kuntayhtymän resurssit kootaan yhteen
yhdeksi ns. resurssiyksiköksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Käytännössä Pohjois-Savon
nykyiset lastenvalvojaresurssit kootaan yhteen ja lisäksi kootaan ns. oman toimen ohella
kunnissa toteutetut laskennalliset tarpeet. Suunnitellaan resurssien käyttö alueellisesti työ-
parimallilla ja tarvittavalta osin jalkautuvana lähipalveluna (mm. olosuhdeselvitykset) osana
perhekeskusmallia. Resurssiyksikkö tarvitsee lisäksi esihenkilön sekä toimistotyön resurssit
(mm. lakisääteiset arkistotyövelvoitteet).

· Resurssiyksikön järjestämisvastuulle määritellään seuraavat lakisääteiset sosiaali- ja ter-
veyspalvelut: isyysasiat, elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat, olosuhdeselvitysten laati-
minen tuomioistuimille lasten huolto- ja tapaamisriidoissa, adoptioasiat, lapsen ja vanhem-
man tapaamisten valvonta järjestämisvastuu, perheasioiden sovittelun järjestämisvastuu.

· Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten tuotantomalli yhdenmukaistetaan siten, että
ensisijaisena tuotantotapana käytetään käynnistämisvaiheessa omaa tuotantoa ja toissijai-
sena tuotantotapana ostopalvelua. Linjataan kilpailuttamisen tarve em. Palveluissa.

· Perheasioiden sovittelun malli yhdenmukaistetaan siten, että ensisijaisena tuotantotapana
käytetään käynnistämisvaiheessa omaa tuotantoa ja toissijaisena tuotantotapana ostopal-
velua. Linjataan neuvottelumandaatti ostopalvelun yhdenmukaistamiseen (hintapyyntö).

· Tuomioistuinten olosuhdeselvitysmallit yhdenmukaistetaan, joka edellyttää yhden yhden-
mukaisen asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönottoa.

· Huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu ja täytäntöönpanosovittelu
määritellään hva-tasoisesti:

· hyvinvointialue nimeää käräjäoikeuteen riittävän määrän asiantuntija-avustajia lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen sovittelua varten ja lisäksi nimeää koko maa-
kunnan yhteisen yhteyshenkilön käräjäoikeutta varten (johtava viranhaltija).
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· täytäntöönpanosovittelijat kootaan hva:lla keskitetysti ja nimetään yhteyshenkilö käräjäoi-

keutta varten (johtava viranhaltija)

· Adoptiopalvelut yhdenmukaistetaan. Perheen sisäiset adoptiot tuotetaan kustannustehok-
kaasti lastenvalvojien omana työnä. Linjataan neuvottelumandaatti sopimusvalmisteluun
kotimaan adoptioiden osalta eli tältä osin esitetään nykyiseen ostopalvelutuottajan adop-
tiopalveluun tukeutumista tulevalla hyvinvointialueella.

· Järjestötyön rooli selvitetään eroverkosto -kumppanuusmallilla osana perhekeskuskokonai-
suutta.

· ICT –työryhmälle ehdotetaan, että em. Kokonaisresurssi (lastenvalvojat) siirretään käyttä-
mään yhtä yhteistä asiakastietojärjestelmää 1.1.2023 alkaen.

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Kuuluu
perhe- ja vammaispalveluiden toimialalle, mutta juridista konsultaatiota tarvitaan konsernihal-
linnosta. Aiheesta valmisteltu tiedote.

8. Rekrymessuille osallistuminen

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Kuopiossa on, jos korona sallii, helmikuussa megatärskyt: rekrytointi- koulutus ja yrittäjyys-
messut. Lähes kaikki oppilaitoksen ja alueemme kunnat, sekä kys, ovat sinne tulossa. Hva:lle
olisi tarkoituksenmukaista ottaa messuille oma standi; hva olisi sellainen kokoava piste, jossa
markkinoidaan koko alueen tehtäviä ja koulutuksia sote- ja pelastusalalle. Jokaisella toimi-
jalla olisi sitten oma piste, mistä saa tarkemmat tiedot, mutta standilla näkyisi, että missä ja
miten meille voi tulla töihin, miten kouluttautua, mitä eri tehtäviä hva:lla on. Standin hinta
on 500 €.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee päätöksen varata ja hankkia standipaikan 500 euron
hintaan.

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy yksimielisesti asian päätösesityksen mukaisesti.
Janne Niemeläinen hoitaa varauksen.

9. ICT-muutosrahoitushankkeen rahoitusjaon hyväksyminen STM:n rahoituspäätöksen ja ICT-muutosja-
oston esityksen mukaisesti

Valmistelija: Tuomo Pekkarinen

STM:ltä saapui 20.12.2021 rahoituspäätös 22.10. lähetettyyn ICT-muutossuunnitelmaan liit-
tyen. Päätöksen mukaisesti Pohjois-Savon hyvinvointialue saa rahoitusta järjestämisvastuun
siirtämiseen liittyviin välttämättömiin ICT-muutoskustannuksiin n. 11,372 Meur. Tämän li-
säksi muutosrahoitusta saatiin ennakkoon syksyllä 2021 1 Meur, joten kokonaisavustuksen
määrä alueelle on n. 12,372 Meur.
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Syksyllä 2021 jätetyllä ICT-muutossuunnitelmalla haettiin Pohjois-Savon hyvinvointialu-
een välttämättömiin ICT-muutoskustannuksiin yhteensä 29,8 Meur avustusta, joten rahoitus-
päätös kattaa haetuista kustannuksista n. 1/3.

Sosiaali- ja terveysministeriö on edellyttänyt ICT-muutossuunnitelman sopeuttamista peila-
ten annettuun rahoituspäätökseen. ICT-muutosjaosto on tammikuun 2022 aikana käsitellyt
muutossuunnitelmaa ja siirtänyt toteutettavia kohteita vuosille 2023-2026. Priorisoinnin lop-
putuloksena vuoden 2022 ICT-muutosten kokonaiskustannukset ovat minimissään
n. 14,975 Meur. Summa sisältää nykyorganisaatioille korvattavaa henkilötyötä 2,315 Meur.

VM valmistelee eduskunnalle lisätalousarvioita vuodelle 2022, johon on tarkoitus sisällyt-
tää hyvinvointialueiden perustamiseen liittyviä välttämättömiä ICT-muutoskustannuksia. Li-
säksi STM avaa myöhemmin tänä vuonna toisen haun hyvinvointialueiden ICT-muutoskustan-
nuksille vuosille 2023-2026.

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.

Asia käsiteltiin 20.1.2022 VATEn laajassa johtoryhmässä.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi päivitetyn ICT-muutossuunnitelman ja –
rahoitushakemuksen, joka toimitetaan kokouksen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriöön.

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi esittelyn päivitetystä ICT muutossuunni-
telmasta ja rahoitushakemuksesta. Todettiin, että saatu rahoitus ei riitä välttämättömiin ICT
muutoksiin eli on rahoitusvajetta. Tuomo esitteli, mitä karsittu rahoitus mahdollistaa ja mitkä
asiat on vaiheistettu myöhemmin toteutettavaksi. Ministeriölle 9.2.2022 mennessä toimitet-
tavassa päivitetyssä muutossuunnitelmassa todetaan, ettei saatuun rahoituspäätökseen
päästä. Mikäli rahoitusta ei tule lisää, kaatuu vaje jonkun nykyorganisaation vastattavaksi.
Minimitarve on noin 15 Meur. Jos ministeriön päätös lisärahoituksesta viivästyy, sekin osal-
taan lisää riskiä, ettei asioita saada edistettyä ajoissa.

10. ICT-muutoshankkeen ohjausryhmän asettaminen

Pohjois-Savon hyvinvointialue hankehallinnoijana asettaa ICT-muutoksen läpivientiin ohjaus-
ryhmän, jona toimii ICT-muutosjaosto. Hankkeen avustuspäätöksen mukaan valvoja ei ole
ohjausryhmän varsinainen jäsen, mutta hänet tulee kutsua hankkeen ohjausryhmän kokouk-
siin ja ohjausryhmän pöytäkirjat tulee toimittaa hänelle tiedoksi. Valvojana toimii Jaakko Poi-
konen sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Asia käsiteltiin VATEn laajassa johtoryhmässä 20.1.2022.

Esittelijän päätösesitys:
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Väliaikainen valmistelutoimielin asettaa ICT-muutoshankkeelle ohjausryhmän, jona toimii
ICT-muutosjaosto. Hankejohtaja Tuomo Pekkarinen kutsuu hankkeen valvojan ohjausryhmän
kokouksiin. ICT-muutosjaoston muistiot / pöytäkirjat toimitetaan Jaakko Poikoselle / STM.

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy asian yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

11. Yhteentoimivuustyön toteutus 2022

Valmistelija: Tarja Miettinen

PSHVA valmistelun tueksi on resursoitu arkkitehtuuritiimi, jonka tehtäväksi osoitettu
suunnitella, edistää yhteentoimivuustyön toteutusta sekä vastata yhteentoimivuustyön vas-
tuuvalmistelusta sekä tiedonhallintalain edellyttämän valmistelun toteutuksesta.

Työn resursointi on toteutettu vuoden 2021 osalta ICT-muutosrahoituksesta ja tavoitteena
on ollut, että resursointia jatkettaisiin myös vuoden 2022 aikana. ICT-muutosrahoituspäätök-
sen saavuttua ICT-rahoituksen tilanne vaikuttaa kuitenkin siltä, että sen puitteissa pystytään
toteuttamaan vain ICT-valmistelun kannalta välttämättömät toimenpiteet osallistuminen alu-
eiden yhteiseen arkkitehtuurityöhön ja hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin soveltaminen,
SOTE-tiedonhallinnan linjauksien mukaisuuden seuranta (Tiedonhallintalaki 6 § 2. mom). ke-
hittämisessä sekä tiedonhallintalain edellyttämät ICT-kehittämisessä huomioitavat minimita-
son näkökulmat.

Muuttuneen tilanteen valossa alkuperäisestä rahoitushakemuksesta on yhteentoimivuus ja
tiedonhallintatyön osalta toteutettu kolme toteutusvariaatiota:

· Rahoitushakemuksen mukainen laskelma yhteentoimivuus ja tiedonhallinta-
työstä (noin 500 000€)

1. Suunnitelmassa lähdetään siitä, että kaikki toimintasuunnitelman mukaiset
työt pystytään toteuttamaan ja valmisteluorganisaatiolle tuottamaan merkittä-
vää lisäarvoa valmistelun toteutukseen. Keskeiset hyvinvointialueen valmistelua
hyödyttävät tehtävät ja lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet toteutetaan.
2. 3-4 hlö tiimi, joka resursoitu 50-100% per henkilö

· Tiivistetty yhteentoimivuustyön toteutuskokonaisuus (noin 320 000€)

3. Suunnitelmassa lähdetään siitä, että hyvinvointialueen valmistelua kaikkein
eniten hyödyttävät ja lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet toteutetaan. Ar-
vion puitteissa niin yhteentoimivuustyön sekä tiedonhallintalain edellyttämien
toimien valmisteluvastuu voidaan kattaa.
4. 3 hlö tiimi, joka resursoitu noin 50% per henkilö

· Minimi yhteentoimivuustyön kokonaisuus (noin 240 000€)

5. Suunnitelmassa lähdetään siitä, että vain yhteentoimivuustyön vastuuvalmis-
telu tehtävät ja lainsäädännön minimitason tehtävät ICT-valmistelun osana to-
teutetaan. Tiedonhallintalain edellyttämä valmistelu toteutettava osana muuta
valmistelua.
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6. 2-3 hlö tiimi, joka resursoitu noin 20-50% per henkilö

· Vain ICT-valmistelun edellyttämän työn toteutus (110 000€)

7. Suunnitelmassa lähdetään siitä, että vain ICT-valmistelun kannalta välttämät-
tömät ja rahoittajan edellyttämät toimenpiteet toteutetaan. Yhteentoimivuus-
työn vastuuvalmistelu sekä tiedonhallintalain edellyttämä valmistelu toteutet-
tava osana muuta valmistelua.
8. 50% resursoitu asiantuntija

Yhteenveto:

Yhteentoimivuus- ja arkkitehtuurityön jatkon ja resursoinnin varmistamiseksi (tai vaihtoeh-
toisesti resurssien vapauttamiseksi muihin tehtäviin) olisi viivytyksettä saatava tietoon missä
laajuudessa PSHVA valmistelu tarvitsee tukea yhteentoimivuus- ja tiedonhallintatyön toteut-
tamiseksi esimerkiksi peilaten esitettyjä toteutusvariaatioita

On myös huomioitava, että toteutusvariaatioksi valikoituu vaihtoehto 3 tai 4, ei kaikkia jo so-
vittuja vastuita ja velvollisuuksia voida yhteentoimivuustyön puitteissa toteuttaa (vastuuval-
mistelu ja tiedonhallintalain vastuut)

Arvioinnissa on syytä huomioida, että yhteentoimivuus ja tiedonhallintatyöllä voidaan mer-
kittävästi alentaa tunnistettuja riskejä tiedon saavutettavuuteen liittyen ja osaltaan edistää
valmistelun vaikuttavuutta

Esitys linjattavaksi

Missä määrin yhteentoimivuus- ja tiedonhallintatyöhön resursoidaan nykyorganisaatioiden
ulkopuolista tukea vuonna 2022 ja mistä tämä työ rahoitetaan?

Esitys voisi olla, että noin 110 000€ osuus rahoitetaan ICT-muutosrahoituksesta ja tar-
peista/resursseista riippuen tämän lisäksi katetaan jostain toisesta momentista erotus variaa-
tion 2 (noin 210 000€) tai 3 (130 000€) toteuttamiseksi

Mikäli resursointia kavennetaan variaatioon 3, 4 tai vielä niiden alle niin on linjattava kuka
ottaa vastuun tiedonhallintalain edellyttämästä valmistelusta.

Johtoryhmän esitys viedään VATElle hyväksyttäväksi ja rahoitettavaksi vuoden 2022 avustuk-
sesta.

Asia käsiteltiin 20.1.2022 VATEn laajassa johtoryhmässä, missä päätettiin edetä minimivaih-
toehdon pohjalta 240.000 €, mikä rahoitetaan 110.000 € ICT-muutosrahoituksesta ja
130.000€ väliaikaisen valmistelutoimielimen avustuksista.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia yhteentoimivuus- ja arkkitehtuurityön jat-
kot minimivaihtoehdon pohjalta yhteensä 240.000 € siten, että ICT-muutosrahoituksesta
110.000 € ja VATEn avustuksista 130.000 €.
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PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy asian yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

12. VATEn asiakirjahallinnosta vastaavan virkasuhteisen henkilön nimeäminen

Valmistelija: Tarja Miettinen

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentelyn käynnistyttyä 1.7.2021 alkaen asiakirjahal-
linnosta vastaavana virkasuhteisena henkilönä on toiminut Pohjois-Savon liiton hallintojoh-
taja Tarja Miettinen. Pohjois-Savon liitto VATEn asettajana on antanut hallinnollista tu-
kea, mihin tämä asiakirjahallinto sisältyy.

Pohjois-Savon liiton tilintarkastaja on huomauttanut, että liitossa ei voi olla edes teknisesti
kahta samanaikaista hallintojohtajaa virkasuhteessa, mistä syystä Tarja Miettinen on hakenut
maakuntahallitukselta virkavapautta 1.1.2022 alkaen.

Edellä mainituista syistä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle esitetään, että Tarja Miettinen
ja Pohjois-Savon liitto edelleen toimivat käytännössä asiakirjahallinnosta vastaavana ta-
hona ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen nimetään siitä vastaavaksi virkasuh-
teiseksi henkilöksi 1.1.2022 alkaen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tietosuojavastaava on jo aikaisemmin nimetty hyvän tie-
donhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelytavan toteuttamiseksi valmistelussa.

Asia käsiteltiin VATEn laajassa johtoryhmässä 20.1.2022.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin nimeää virkasuhteiseksi asiakirjahallinnosta vastaavaksi hen-
kilöksi muutosjohtaja Janne Niemeläisen.

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy asian yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.
Asiakirjahallinnosta vastaavaksi henkilöksi nimetään muutosjohtaja Janne Niemeläinen.

13. Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen hyvinvointialueen henkilöstölle

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Hyvinvointialueelle tulee siirtymään noin 12.500 työntekijää. Järviseudun työterveys Oy tuot-
taa 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. Jos yhtiö tuottaisi hyvinvointialueen henkilös-
tön työterveyshuollon palvelut, tulisi yhtiön laajentaa palveluverkkoaan tai hankkia itse tai hy-
vinvointialueen tulisi hankkia ja tehdä työterveyspalvelusopimus alla olevien alueiden henki-
löstölle (reilu 2000 hlöä):

Ylä-Savo (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä), Lapinlahti, Joroinen, Kaavi, Keitele, Tervo,
Vesanto, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara ja Suonenjoki.
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Alustavan selvityksen mukaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön suurimmat työkykyris-
kit ovat:

· mielenterveyden häiriöt sekä sairaudet
· tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja oireet
· erilaisten päihteiden lisääntynyt käyttö

Esihenkilöt ovat osa henkilöstöä ja heidän työnsä kuormitustekijöitä tulisi tarkastella samalla
tavalla kuin muiden ammattiryhmien. Erityisenä huomiona ja huolena on esihenkilöiden
työssä jaksaminen ja sen tukeminen työterveysyhteistyönä.

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön sairauspoissaolokustannukset ovat noin 83 M€ vuo-
dessa ilman Kela-korvauksia (kustannukset laskettu 350 €/sairauspoissaolopäivä).

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 orga-

nisaatioasiakkaan välillä
· työterveyshuollon kustannusten avoimuus ja läpinäkyvyys: mistä kustannusten

nousu tai lasku kertovat
· työterveyshuollon ymmärrys organisaation henkilöstön terveydellisen työkyvyn ti-

lanteesta suhteessa työtehtävien kuormitustekijöihin
· yhteisesti jaettu tieto siitä, miten työntekijöiden käynnit ja diagnoosit liittyvät työ-

hön ja tuon tiedon hyödyntäminen
· toiminnan kehittäminen yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa; työterveys-

huolto tietää oman roolinsa
· laadun varmistaminen
· reklamaatioiden/palautteiden käsittelyprosessi ja avoimuus palautteiden suh-

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

· tiedolla johtamisen kannalta tarpeelliset, toimivat raporttityökalut ja ammatti-
taito 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 kritee-
reinä, ja tällä tavoin saisimme nykyistä enemmän vaikuttavuutta työterveyspalveluihin.

Työterveyshuollon rooli ja sen ajanmukaiset ja kehittyvät palvelut tulevat olemaan jatkossa
korostetussa asemassa siirtyvän henkilöstön sairauspoissaolojen hallinnan, osatyökykyis-
ten työntekijöiden työssä jatkamisen tukemisessa sekä henkilöstön työkyvyn ylläpitämisessä.
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Asian aiemmat käsittelyt

Vate on käsitellyt työterveyshuollon palveluiden järjestämistä 18.10.2021 kokouksessaan ja
päättänyt, että työterveyshuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen päätetään myö-
hemmin erikseen; tukeudutaanko Järviseudun työterveys Oy:n palveluihin vai kilpailutetaanko
työterveyshuollon palvelut kokonaisuudessaan. Työterveyshuollon palveluista käydään neu-
vottelua Järviseudun työterveys Oy:n ja pääomistajien kanssa ennen mahdollisesta kilpailutta-
misesta päättämistä.

Hyvinvointialueen valmistelijat ovat neuvotelleet hyvinvointialueen henkilöstön työterveys-
palveluiden kilpailuttamisesta pääomistajien; sairaanhoitopiiri, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus
kanssa. Pääomistajat ovat käsitelleet asiaa myös omistajaohjauksessaan. Pääomistajien käsi-
tyksen mukaan työterveyshuollon palveluita ei tulisi kilpailuttaa tässä vaiheessa.

Järviseudun Työterveys Oy:n edustajat ovat esitelleet palveluitaan ja toimintamalle-
jaan Vate jorylle 13.10.2022.

Asiaa on käsitelty myös poliittisen seurantaryhmän ja poliittisten piirijärjestöjen yhteiskokouk-
sessa 17.1.2022 ja asian käsittelyä jatketaan 25.1.2022 kokouksessa. 17.1.2022 kokouksessa
linjattiin, että kilpailutusta voidaan valmistella korostaen, että lopullisen päätöksen henkilös-
tön työterveyshuollon palveluiden järjestämisestä ja mahdollisesta kilpailuttamisesta tekee
aluevaltuusto 10.3.2022 kokouksessa. Kevan edustaja Mika Parkatti oli kokouksessa esittele-
mässä nykyaikaista työterveyshuoltoa ja sen palveluiden sisältöä sekä vaikuttavuutta.

Vaihtoehdot henkilöstön työterveyshuollon palveluiden järjestämiselle

1. palvelut hankitaan Järviseudun Työterveys Oy:ltä 1.1.2023 lukien toistaiseksi
2. palvelut kilpailutetaan ja kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja tuottaa pal-
velut 1.1.2023 lukien
3. palvelut hankitaan Järviseudun Työterveys Oy:ltä 1.1.2023 lukien siihen
saakka, kunnes kilpailutuksen perusteella valittu palveluntuottaja aloittaa toimintansa,
viimeistään 1.1.2024

Aikataulu kilpailutukselle on verrattain tiukka, jos aluevaltuusto päättää 10.3.2022 kokouk-
sessa käynnistää kilpailutuksen. Voi olla haastavaa, että kilpailutuksen voittanut palveluntuot-
taja pystyisi aloittamaan toimintansa jo 1.1.2023. Tästä johtuen olisi tarkoituksenmukaista
neuvotella Järviseudun Työterveys Oy:n kanssa henkilöstön työterveyshuollon palveluiden
tuottamisesta 1.1.2023 lukien siihen saakka, kunnes kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja
aloittaa toimintansa (jos palvelut kilpailutetaan ja jos kilpailutuksessa saadaan hyväksyttäviä
tarjouksia). Ellei palveluita kilpailuteta tai kilpailutuksessa ei saada hyväksyttäviä tarjouksia,
niin siinä tapauksessa Järviseudun Työterveys Oy toimisi palveluntuottajana.

Valmistelijan esitys Vatelle, että:

1) henkilöstön työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamista koskevan tarjouspyynnön val-
mistelu aloitetaan yhdessä Sansian kanssa ja Sansialle annetaan toimeksianto valmistella tar-
jouspyyntöä, joka viedään 10.3.2022 kokoontuvalle aluevaltuustolle päätettäväksi. Todetaan,
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että Keva on lupautunut antamaan asiantuntija-apua tarjouspyynnön sisällön määrittämi-
seen.

2) aloitetaan neuvottelut Järviseudun Työterveys Oy:n kanssa henkilöstön työterveyshuol-
lon palveluiden tuottamisesta 1.1.2023 lukien joko toistaiseksi tai siihen saakka, kunnes mah-
dollisen kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja aloittaa palvelutuotannon (jos palvelut kil-
pailutetaan ja jos kilpailutuksessa saadaan hyväksyttäviä tarjouksia).

3) Vate esittää 10.3. kokoontuvalle aluevaltuustolle henkilöstön työterveyshuollon palvelui-
den kilpailuttamisen aloittamista Sansian kanssa valmisteltavan tarjouspyynnön mukaisilla
ehdoilla.

Asia käsiteltiin VATEn laajassa johtoryhmässä 20.1.2022.

Esittelijän esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy asian yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti täy-
dennettynä siten, että kilpailutusta valmistellaan toteuttavaksi 1.1.2024 alkaen.

14. Muut asiat

Lisäasiana Eija Peltonen / tiedolla johtamisen vastuuvalmistelijan esitys (LIITE 4). Järjestämis-
lain 29 §:n mukaisen vähimmäistietosisällön TOIVO ohjelman mukaisessa Virta hankkeen val-
mistelutyössä on valmistunut ja hyvinvointialueiden hyväksyttävä 4.2.2022 mennessä:

- sote- palveluiden saatavuus (kaikki asiakassegmentit ja palvelut)

- sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve

- henkilöstövoimavarojen johtaminen.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vähimmäistiedot sote-palveluiden saatavuus
(kaikki asiakassegmentit ja palvelut), sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve ja henki-
löstövoimavarojen johtaminen.

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy asian yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

15. 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.
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PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi.

16. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: PJ Jari Saarinen päätti kokouksen klo 13.53.

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan.

Sähköpost. 27.1.2022

Jari Saarinen Tarja Miettinen
puheenjohtaja sihteeri

Sähköpost. 26.1.2022 Sähköpost. 28.1.2022
Anne Walden Kati Kantanen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

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

Tarja Miettinen
hallintojohtaja

http://www.pshva.fi/
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Liite 1

Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys
Kokoukseen osallistuminen 26.1.2022

P/T P/T Asia nro JAA EI
T  Kirsi-Tiina Ikonen 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

Ilkka Fritius Kirsi Ruutala

Muut osallistujat:
T Tuomo Pekkarinen, tietohallintojohtaja
T Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja
T Mari Antikainen, perusturvajohtaja
T Petteri Alanko, viestintäjohtaja
T Kari Janhonen, talousjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:
T Jussi Lampi
T Tarja Miettinen, sihteeri
T Satu Kapanen
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Pohjois-Savon tulevan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) johdolla
valmistellaan Suomen suurinta sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitoksen uudistusta.

Uudistuksessa hyödynnetään Valtioneuvoston laatimaa Alueellisen toimeenpanon tiekarttaa,
joka ohjaa hyvinvointialueen valmistelijoita valmistelutoimenpiteiden läpiviennissä. Tiekartta
rakentuu seuraavista osa-alueista ja niiden alatehtävistä:

Uudistustyön tukemiseksi suoritetaan kaksiosainen riskikartoitus, joka ohjaa valmistelijoita
käyttämään valmisteluresurssit parhaalla mahdollisella tavalla.

- Riskikysely 3.11.-12.11.2021
- Riskityöpajatoiminta 23.11.2021

Hallinto, talous
ja tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen Yhdyspinnat ICT
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Sähköinen kysely ja työpajatoiminta

1. Tavoitteena on tunnistaa alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisten 5 osa-
alueen alta merkittävimmät uudistuksen läpivientiin liittyvät ja sen onnistumista
uhkaavat riskit seuraavien työvaiheiden avulla:
- Sähköinen riskikysely:

- Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisista tehtävistä johdettujen riskien
arviointi.

- Riskityöpajatoiminta:
- Sähköisessä kyselyssä tunnistettujen riskien läpikäynti ja arviointi.
- Mahdollisten uusien riskien tunnistaminen ja arviointi.

2. Työpajatoiminnan tavoitteena on myös tunnistaa alustavat, merkittävimpiin
riskeihin vastaavat nykyiset ja tulevat riskienhallintakeinot.

Työpajatoiminnan lopputulokset auttavat myöhempien riskienhallintatoimenpiteiden
kohdistamisessa kriittisiin, riskisiksi tunnistettuihin osa-alueisiin.

Riskienhallintatyö jatkossa
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työn tuloksista
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49
Kaikkiaan

tunnistettua ja
arvioitua

riskiä.

6
Kriittistä riskiä, joille
luotava välittömästi

keinot riskien
välttämiseksi.

Tehdyn riskityön avainluvut:
Riski: Alustavat hallintakeinot:

H1

Y1

Y2

P1

30 kpl riskejä13 kpl riskejä

J1

Avainhenkilöriski
J1

- Perustetaan ”tilannekeskus”
- Valmisteltavat asiat priorisoidaan kriittisiin ja myöhemmin tehtäviin.
- Valmistelijoita pyritään saamaan 100 % työpanoksilla valmisteluun.
- Johtajien ja päälliköiden sitouttaminen ilmoittautumismenettelyllä ennen juhannusta.Osio: Johtaminen ja osaaminen

ICT-henkilöresursseja
(sisäisiä tai ulkoisia) ei
ole riittävästi.

Y1 - Varmistetaan, että ulkoisten resurssien tilaukset/varaukset voidaan tehdä hyvissä
ajoin. Laaditaan suunnitelmat, jotta tilauksia osatoteutuksista voidaan tehdä.

- Tehdään aktiivista edunvalvontaa ja omistajaohjausta Istekissä.
- Tehdään projektisopimukset välittömästi rahoituspäätösten saamisen jälkeen.Osio: Yhdyspinnat ja ICT

H2

H1 - Vaikutetaan rahoituskriteereihin valtion tasolla ja tunnistetaan mahdolliset muut
tulonlähteet.

- Varmistetaan ymmärrys nykyisestä kustannusrakenteesta kustannuserittäin ja
sopeutetaan toiminta rahoitukseen sopivaksi.

- Uudistetaan toimintatapoja ja hyödynnetään uutta teknologiaa.
- Aloitetaan kriittisen vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelman laadinta heti.

Osio: Hallinto, talous ja tukipalvelut

Hyvinvointialueen
rahoitus ja
maksuvalmius on
puutteellista.
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49
Kaikkiaan

tunnistettua ja
arvioitua

riskiä.

6
Kriittistä riskiä, joille
luotava välittömästi

keinot riskien
välttämiseksi.

Tehdyn riskityön avainluvut:
Riski: Alustavat hallintakeinot:

H1

Y1

Y2

P1

30 kpl riskejä13 kpl riskejä

J1

Toimialariippumattomia
järjestelmiä ei saada
käyttöön ajoissa.

- Huomioidaan kaikessa valmistelussa valmistelun aikajänne, siten että välttämättömät
tarpeet on priorisoitu ja toteutetaan ensin.

- Varmistetaan, että järjestelmäsuunnitteluun liittyvä tieto (esim. organisaatiorakenne)
saadaan ajoissa. Pyritään minimimuutoksiin järjestelmissä.

Y2

Osio: Yhdyspinnat ja ICT

Henkilöstön siirto-
suunnittelu on
puutteellista.

H2 - Henkilöstön työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan ja haetaan paras mahdollinen
toimija.

- Esimiesten johtamisvalmiuksiin panostetaan/ koulutetaan esimiehiä.
Osio: Hallinto, talous ja tukipalvelut

H2

Palveluiden
järjestämiseen ja
tuottamiseen on liian
vähän rahallisia
resursseja.

- Tunnistetaan lakisääteiset palvelut ja priorisoidaan niiden eteenpäinvienti. Sopeutetaan
muut ei-lakisääteiset palvelut.

- Painotetaan palveluiden kustannustehokasta tuottamista/ostamista (yhteistyötoiminta,
päällekkäisyyksien karsiminen).

- Tunnistetaan toiminnan kustannukset tuomalla ne läpinäkyväksi (Sote-tietopaketti ja
raportointimalli vastaavat kustannusten läpinäkyvyyteen jo osin), jotta rahoituksen
riittävyyteen voidaan varautua ajoissa.

- Pyritään vaikuttamaan rahallisten resurssien saatavuuteen.

P1

Osio: Palveluiden järjestäminen
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Hallinto, talous ja
tukipalvelut Johtaminen ja osaaminen Palveluiden järjestäminen Yhdyspinnat ja ICT

Tunnistettujen riskien kohdistuminen Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisiin osa-alueisiin:

- Muun muassa hallinnon
järjestämiseen,
taloussuunnitteluun sekä
henkilöstön, sopimusten ja
omaisuuden siirtoon liittyvät riskit.

- Muun muassa osaamisen
johtamiseen, johtamisrakenteiden
ja palvelutuotannon organisointiin
sekä muutosviestintään liittyvät
riskit.

- Muun muassa toimintaympäristön
turvallisuuteen, palveluiden
tuottamiseen, hankintoihin ja
tuotannon ohjaukseen liittyvät
riskit.

11
Toimenpiteitä vaativaa

riskiä.

11
Keskimääräinen

riskiluku*

- Muun muassa verkostotyöhön,
sidosryhmäosallisuuteen, tiedolla
johtamiseen sekä ICT:n
järjestämiseen ja infrastruktuuriin
liittyvät riskit.

8
Toimenpiteitä vaativaa

riskiä.

10
Keskimääräinen

riskiluku*

6
Toimenpiteitä vaativaa

riskiä.

8
Keskimääräinen

riskiluku*

11
Toimenpiteitä vaativaa

riskiä.

11
Keskimääräinen

riskiluku*
*Keskiarvo osa-alueen TOP5-riskien riskiluvuista.

Riskiarvioinnin tulosten ja työpajakeskusteluiden perusteella suosittelemme tarkentamaan erityisesti yhdistetyn osa-alueen Yhdyspinnat ja
ICT -riskiarviointia. Lisäksi suosittelemme jatkamaan riskienhallintatyötä läpi sote-muutosvaiheen esimerkiksi riskienhallinnan tiekartan
mukaisesti (kts. sivu 32).



Osa-aluekohtaiset
tulokset
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Vakavuus

Riskit, jota ei voi hyväksyä. Luo välittömästi keinot riskien välttämiseksi.
Tiekartan tehtäväkokonaisuudet, joihin
liittyviä riskejä osiossa on tunnistettu:
A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan järjestäminen ja
demokratia
B. Konsernitalous
C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

H1
T: 4 V: 4 RL: 16
Riski: Hyvinvointialueen rahoitus ja maksuvalmius on puutteellista.

H1

D. Sopimukset

E. Hallinnolliset tukipalvelut
F. Omaisuus ja toimitilat
G. Asianhallinta

H. Tietohallinnon
organisointi

Merkittävät riskit. Vaativat toimenpiteitä.
T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Liian tiukan aikataulun takia väkisin läpiviedyt toteutusmallit, ilman kunnollista keskustelua
kuntien kanssa, aiheuttavat kuntien taholta vastareaktion eikä yhteisen tekemisen henkeä saada
syntymään. Johtaa kuntien osa-optimoinnin maksimointiin hyvinvointialueen kustannuksella.

H3

H3

T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Hyvinvointialue pyritään saamaan valmiiksi 1.1.2023, mutta aika loppuu kesken ja
puutteellinen valmistelu lukitaan useaksi vuodeksi.

H4

H4

T: 2 V: 4 RL: 8
Riski: Hyvinvointialueen talouteen vaikuttavia tekijöitä ei tunnisteta riittävällä tarkkuudella.

H6

H6
H7 H8

H9
H11

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: VATE:n organisointia tai hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä ei tehdä ajoissa
tai tarpeellisessa laajuudessa.

H7

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: VATE:n taloussuunnittelu tai hyvinvointialueen talouden organisointi tai käynnistäminen tehdään
puutteellisesti tai epätäydellisillä tiedoilla.

H8

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Sopimuskokonaisuutta ei saada kartoitettua tai sopimusten siirtoa toteutettua ajallaan.

H9

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Hallinnollisten tukipalveluiden siirron tai yhtenäistämisen organisoimisessa ei onnistuta.

H10

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Omaisuuden ja toimitilojen siirtosuunnittelu on puutteellista tai siirron toteutus viivästyy.

H11

T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Hyvinvointialueen valmisteluun ei ole riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä ja
avainhenkilöt väsyvät. Jatkuvuutta ei saada varmistettua osaamisnäkökulmasta.

H5

H5

H10

H12

H13 H14

H2
T: 3 V: 4 RL: 12
Riski: Henkilöstön siirtosuunnittelu on puutteellista.

H2
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ID Riski Riskin omistaja Tod. Vak. RL Työpajatoiminnassa tunnistetut alustavat hallintakeinot

H1 Hyvinvointialueen rahoitus ja
maksuvalmius on puutteellista.

Kari Janhonen 4 4 16 - Vaikutetaan rahoituskriteereihin valtion tasolla ja tunnistetaan mahdolliset muut
tulonlähteet.

- Varmistetaan ymmärrys nykyisestä kustannusrakenteesta kustannuserittäin ja
sopeutetaan toiminta rahoitukseen sopivaksi.

- Uudistetaan toimintatapoja ja hyödynnetään uutta teknologiaa.
- Aloitetaan kriittisen vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelman laadinta heti.

H2 Siirtyvään henkilöstöön liittyvät
riskit

Janne Niemeläinen 3 4 12 - Henkilöstön työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan ja haetaan paras mahdollinen
toimija
- Esimiesten johtamisvalmiuksiin panostetaan / koulutetaan esimiehiä
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ID Riski Riskin omistaja Tod. Vak. RL Työpajatoiminnassa tunnistetut alustavat hallintakeinot

H3 Liian tiukan aikataulun takia
väkisin läpiviedyt toteutusmallit,
ilman kunnollista keskustelua
kuntien kanssa, aiheuttavat
kuntien taholta vastareaktion
eikä yhteisen tekemisen henkeä
saada syntymään. Johtaa
kuntien osa-optimoinnin
maksimointiin hyvinvointialueen
kustannuksella.

Antti Hedman,
Mikko Korhonen,
Jukka Koponen

3 3 9 - Perustetaan yhteisiä foorumeja asioiden läpikäyntiin.
- Hoidetaan viestintää sen eri muodoissa ja viestitään yhteistä etua ja mahdollisuuksia

(mm. kuntien ICT-kustannukset pienenevät) viestintäsuunnitelman mukaisesti.

H4 Hyvinvointialue pyritään
saamaan valmiiksi 1.1.2023,
mutta aika loppuu kesken ja
puutteellinen valmistelu lukitaan
useaksi vuodeksi.

Antti Hedman,
Mikko Korhonen,
Jukka Koponen

3 3 9 - Tunnistetaan kriittiset kohteet, jotka tulee saada ensimmäisenä valmiiksi.
- Viestitään aktiivisesti, että kehittäminen jatkuu myös seuraavina vuosina ja mietitään

tavoitteet tänne.
- Pyritään ketterään kehittämiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen mm. hoito- ja

palveluketjujen parantamisessa.

H5 Hyvinvointialueen valmisteluun
ei ole riittävästi ammattitaitoista
henkilöstöä ja avainhenkilöt
väsyvät. Jatkuvuutta ei saada
varmistettua
osaamisnäkökulmasta.

Janne Niemeläinen 3 3 9 - Varmistetaan tarvittava resurssointi.
- Varmistetaan 100% työpanokset keskeisille valmistelijoille

ja osallistetaan lisää valmistelijoita luovuttajaorganisaatioista
- Sitoutetaan tulevat johtajat ja päälliköt valmisteluun 30.6. mennessä

tapahtuvalla ilmoittautumismenettelyllä.
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Vakavuus

Merkittävät riskit. Vaativat toimenpiteitä.
T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen kannalta vähimmäistasoa johtamis- ja
palvelutuotannon rakenteesta ei pystytä jalkauttamaan toiminnan käynnistymiseen mennessä.

J2

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisrakenteen määrittely (ml. kuinka verkostoja
hyödynnetään) jää epäselväksi.

J6

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Tarvittavaa johtamisosaamista ei saada määritettyä ja hyvinvointialueen johdon
rekrytointeja läpivietyä.

J5

T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Henkilöstön kriittisiä osaamistarpeita ei saada tunnistettua ja työvoiman saatavuutta
ajoissa varmistettua.

J4

T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Muutosviestinnässä tai sidosryhmien osallistamisessa ei onnistuta.J3

Tiekartan tehtäväkokonaisuudet, joihin
liittyviä riskejä osiossa on tunnistettu:
A. Kyvykkyydet
B. Johtamisrakenteet ja
johtamisen välineet
C. Palvelutuotannon
organisointi ja johtaminen

D. Tiedolla johtaminen ja
tietopohjat
E. Viestintä, osallisuus ja
demokratia

J4

J2

J5

J6 J7
J9 J10

J8

J7 T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Palvelutuotannon suunnittelu, organisointi tai toimeenpano tehdään puutteellisesti.

J8 T: 1 V: 3 RL: 3
Riski: Hyvinvointialueen rakentamiseen liittyvän demokraattisen päätöksenteon (ml.
aluevaalien järjestäminen) varmistamisessa ei onnistuta.

J3

Riskit, jota ei voi hyväksyä. Luo välittömästi keinot riskien välttämiseksi.

J1
T: 4 V: 4 RL: 16
Riski: Avainhenkilöriski.

J1
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ID Riski Riskin omistaja Tod. Vak. RL Työpajatoiminnassa tunnistetut alustavat hallintakeinot

J1 Avainhenkilöriski Janne Niemeläinen 4 4 16 - Perustetaan "tilannekeskus"
- Valmisteltavat asiat priorisoidaan kriittisiin ja myöhemmin tehtäviin
- Valmistelijoita pyritään saamaan 100% työpanoksilla valmisteluun
- Johtajien ja päälliköiden sitouttaminen ilmoittautumismenettelyllä ennen juhannusta

J2 Hyvinvointialueen toiminnan
käynnistämisen kannalta
vähimmäistasoa johtamis- ja
palvelutuotannon rakenteesta ei
pystytä jalkauttamaan toiminnan
käynnistymiseen mennessä.

Antti Hedman,
Mikko Korhonen,
Jukka Koponen

3 3 9 - Kuvataan konserni- ja tuotantorakenne (valmistelu on jo käynnissä ja valmistuu).
- Otetaan poliittinen päätöksenteko mukaan valmisteluun (mm. poliittisten iltamien

järjestäminen ja poliittisen seurantaryhmän kokoontuminen).
- Johdetaan muutoksenhallintaa (mm. eri kulttuurien yhteensovittaminen) ja pyritään

pois siiloista
- Tunnistetaan eri odotukset, roolit ja vastuut.

J3 Muutosviestinnässä tai
sidosryhmien osallistamisessa ei
onnistuta.

Antti Hedman,
Mikko Korhonen,
Jukka Koponen

3 3 9 - Löydetään parhaat käytännöt ja toimintatavat sekä tuodaan nämä näkyviksi.
- Näytetään, että toimenpiteitä tehdään ja hyviä onnistumisia syntyy.
- Korostetaan ”meitä” hyvinvointialueena sekä kulttuurin muutosta.
- Tehostetaan edunvalvontaa.
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ID Riski Riskin omistaja Tod. Vak. RL Työpajatoiminnassa tunnistetut alustavat hallintakeinot

J4 Henkilöstön kriittisiä
osaamistarpeita ei saada
tunnistettua ja työvoiman
saatavuutta ajoissa varmistettua.

Janne Niemeläinen 3 3 9 - Varmistetaan muutosjohtamisen onnistuminen erityisesti henkilöstön pysyvyyden
näkökulmasta, ml. uuden henkilöstön rekrytointi.

- Korostetaan alueen houkuttelevuuteen liittyviä tekijöitä (mm. pelastusopisto,
yliopistoyhteistyö) resurssoinnin varmistamisessa. Näitä voidaan pitää myös tässä
mahdollisuutena.

- Korostetaan henkilöstön joustavaa työskentelymallia ja yhteiskäyttöisyyttä.
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Vakavuus

Riskit, jota ei voi hyväksyä. Luo välittömästi keinot riskien välttämiseksi.

Merkittävät riskit. Vaativat toimenpiteitä.

T: 4 V: 3 RL: 12
Riski: Palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen on liian vähän rahallisia resursseja.P1

T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Palveluiden yhdenmukaistamiseen tai palveluiden tuottamistavan valintaan liittyvät
päätökset tehdään puutteellisilla tiedoilla (mm. tiedonsaanti on haasteellista eivätkä
palveluiden järjestämisen tavoitteet ole selkeät) tai ne viivästyvät.

P2

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Palveluiden järjestämiseen liittyvää integraatiota, koordinaatiota tai yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa ei saada järjestettyä tai hyödynnettyä tehokkaasti.

P6

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Palvelutuotannon ohjausmalli (ml. toiminnan mittaaminen) tai valvontakäytänteet
jäävät puutteellisiksi.

P5

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Toimintaympäristön turvallisuusriskien tunnistamisessa tai niihin varautumisessa ei
onnistuta.

P4

T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Hankintoja ei tehdä ajoissa tai ne eivät toteudu hankintalain mukaisesti.P3

Tiekartan tehtäväkokonaisuudet, joihin
liittyviä riskejä osiossa on tunnistettu:
A. Väestön palvelutarve
B. Toimintaympäristö ja sen
turvallisuus
C. Järjestämisen
reunaehdot
D. Järjestettävät palvelut ja
palveluiden
yhdenmukaistaminen

E. Hankinnat
F. Tuotannon ohjaus
G. Integraatio,
koordinaatio ja yhteistyö

P1

P2 P3

P4

P5 P6

P7

P8 P9
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ID Riski Riskin omistaja Tod. Vak. RL Työpajatoiminnassa tunnistetut alustavat hallintakeinot

P1 Palveluiden järjestämiseen ja
tuottamiseen on liian vähän
rahallisia resursseja.

Kari Janhonen
Antti Hedman
Mikko Korhonen
Jukka Koponen

4 3 12 - Tunnistetaan lakisääteiset palvelut ja priorisoidaan niiden eteenpäinvienti.
Sopeutetaan muut ei-lakisääteiset palvelut.

- Painotetaan palveluiden kustannustehokasta tuottamista/ostamista (yhteistyötoiminta,
päällekkäisyyksien karsiminen).

- Tunnistetaan toiminnan kustannukset tuomalla ne läpinäkyväksi (Sote-tietopaketti ja
raportointimalli vastaavat kustannusten läpinäkyvyyteen jo osin), jotta rahoituksen
riittävyyteen voidaan varautua ajoissa.

- Pyritään vaikuttamaan rahallisten resurssien saatavuuteen.
- Palvelustrategia synnyttää kustannuksiltaan kevyemmän rakenteen

(rohkea rakennemuutos), peruspalvelupainotteisuus (varhainen tunnistaminen)
- Johtamisosaaminen, talousosaaminen, kustannustietoisuus
- Tilatehokkuus
- Skaalaetujen hyödyntäminen, digitaalisuus
- Asiakassegmentaation hyödyntäminen
- Sote toiminnan ulkopuolisten tahojen hyödyntämien ,järjestöt
- Kehittyvä teknologia hoivassa, turvapalveluissa ja etäpalveluissa
- Prosessien sujuvuus ja oikea aikainen kuntoutus

P2 Palveluiden
yhdenmukaistamiseen tai
palveluiden tuottamistavan
valintaan liittyvät päätökset
tehdään puutteellisilla tiedoilla
(mm. tiedonsaanti on
haasteellista eivätkä palveluiden
järjestämisen tavoitteet ole
selkeät) tai ne viivästyvät.

Antti Hedman,
Mikko Korhonen,
Jukka Koponen

3 3 9 - Tuotetaan päättäjiä varten tarvittavaa tietoa, jotta toiminnan tavoitteet saadaan
selkeytettyä. Kuvataan tulevaisuuden palveluverkkoon liittyvät tavoitteet selkeästi.

- Varmistetaan, ettei asioita tehdä eriaikaisesti, vaan että palveluiden järjestämiseen on
yhteinen tiekartta ("poikkihallinnollisuus” strategiatyössä).

- Viedään strategiaprosessi hallitusti läpi ja muistetaan, ettei asioita voi tehdä "vanhoilla
tavoilla".

- Varmistetaan riittävä valmistelu- ja aika resurssointi sekä mahdollisuus
vertaisarviointeihin ratkaisujen tukena
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ID Riski Riskin omistaja Tod. Vak. RL Työpajatoiminnassa tunnistetut alustavat hallintakeinot

P3 Hankintoja ei tehdä ajoissa tai ne
eivät toteudu hankintalain
mukaisesti.

Antti Hedman,
Mikko Korhonen,
Jukka Koponen

3 3 9 - Tunnistetaan isoimmat hankintoihin liittyvät riskit ja hallitaan niitä.
- Tunnistetaan välttämättömät hankinnat, jotka tulee priorisoida.
- Valmistellaan hankintaohjeet ajallaan, etteivät hankinnat pysähdy.
- Varmistetaan valmisteluresurssit Sansian päässä ja substanssivalmistelussa (voi

johtaa resurssien priorisointiin ja joidenkin muiden valmistelutehtävien pysähtymiseen)
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3.4 Yhdyspinnat ja ICT
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Vakavuus

Tiekartan tehtäväkokonaisuudet, joihin
liittyviä riskejä osiossa on tunnistettu:
A. Järjestäminen, tuotannon
ohjaus ja hallintorakenteet
B. Johtaminen ja
verkostotyö
C. Kyvykkyydet ja
resursointi
D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisuus

J. ICT-infran järjestelmät

G. Toimialariippumattomat
järjestelmät
H. Toimialasidonnaiset
järjestelmät

Y1

Y2Y3

Y5

Y4

Y6 Y7

E. Tiedolla johtaminen ja
tietojärjestelmät

I. ICT-infra

F. Hallinnolliset tehtävät

Y8 Y9

Riskit, jota ei voi hyväksyä. Luo välittömästi keinot riskien välttämiseksi.

Y1
T: 4 V: 4 RL: 16
Riski: ICT-henkilöresursseja (sisäisiä tai ulkoisia) ei ole riittävästi.

Merkittävät riskit. Vaativat toimenpiteitä.
T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Kuntien ja hyvinvointialueen välillä tapahtuu osaoptimointia kokonaisedun kustannuksella.Y3

T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: ICT-muutosrahoitus on riittämätön.Y4

T: 2 V: 4 RL: 8
Riski: Toimialasidonnaisia järjestelmiä ei saada käyttöön ajoissa.

Y6

T: 2 V: 4 RL: 8
Riski: ICT-infrastruktuuria (ml. tietoturvan ja tietosuojan varmistamista) ei saada rakennettua ajoissa.

Y7

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: ICT:n nykytilaa ja sopimuksia ei saada kartoitettua ja ICT-valmistelun organisoituminen tai
suunnittelu myöhästyy tai jää vajaaksi.

Y8

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: ICT-infrastruktuurin järjestelmiä (ml. puhelinjärjestelmät, kulunvalvonta, integraatiot, identiteetin
hallinta) ei saada käyttöön ajoissa.

Y9

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Uuden organisaation syntymiseen liittyvä viestintä epäonnistuu. Mainehaitta: maine työnantajana
ja maine palveluntarjoajana.

Y10

T: 2 V: 3 RL: 6
Riski: Henkilöstöä tai yhdyspintatoimintojen sidosryhmiä ei saada osallistettua muutoksen läpivientiin.

Y11

T: 3 V: 3 RL: 9
Riski: Hyvinvointialueen tuotannonohjauksen järjestäminen on hajanaisella järjestelmäkentällä
haasteellista.

Y5

Y2
T: 3 V: 4 RL: 12
Riski: Toimialariippumattomia järjestelmiä ei saada käyttöön ajoissa.

Y10 Y11Y15 Y16

Y12 Y13
Y14
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ID Riski Riskin omistaja Tod. Vak. RL Työpajatoiminnassa tunnistetut alustavat hallintakeinot

Y1 ICT-henkilöresursseja (sisäisiä
tai ulkoisia) ei ole riittävästi.

Tuomo Pekkarinen 4 4 16 - Varmistetaan, että ulkoisten resurssien tilaukset/varaukset voidaan tehdä hyvissä
ajoin. Laaditaan suunnitelmat, jotta tilauksia osatoteutuksista voidaan tehdä.

- Tuodaan päätettävät asiat (esim. tilaukset ja projektien käynnistämiset)
mahdollisimman nopeasti ICT-muutosjaoston päätettäväksi.

- Tehdään aktiivista edunvalvontaa ja omistajaohjausta Istekissä.
- Tehdään projektisopimukset välittömästi rahoituspäätösten saamisen jälkeen.
- Nykyjärjestäjien projekti-/kehittämistoiminta on sopeutettava HVA-prioriteetteihin.

Y2 Toimialariippumattomia
järjestelmiä (mm.
väliaikaishallinnon, tietohallinnon,
taloushallinnon,
henkilöstöhallinnon, muun
hallinnon ja tiedolla johtamisen
järjestelmiä sekä sähköposti- ja
toimistosovelluksia) ei saada
käyttöön ajoissa. Liittyy riskiin
Y1.

Tuomo Pekkarinen 3 4 12 - Huomioidaan kaikessa valmistelussa valmistelun aikajänne, siten että välttämättömät
tarpeet on priorisoitu ja toteutetaan ensin.

- Varmistetaan, että järjestelmäsuunnitteluun liittyvä tieto (esim. organisaatiorakenne)
saadaan ajoissa. Pyritään minimimuutoksiin järjestelmissä, josta seuraa tietyt
realiteetit esim. palvelutuotannon järjestämiseen.

- Keinona esim. yhteentoimivuus ja arkkitehtuurityö, joiden avulla tiedonhallinta,
tiedon kulku ja –vaihto varmistetaan.

- Sisäisen viestinnän ja tiedonhallinnan käytännöt määritelty ja yhtenäiset koko
valmisteluorganisaatiossa.

Y4 ICT-muutosrahoitus on
riittämätön. Liittyy riskeihin Y1 &
Y2.

Tuomo Pekkarinen 4 3 12 - Tunnistetaan ja priorisoidaan välttämättömät ICT-tarpeet ja pyritään aikatauluttamaan
muutostyöt realistisesti tuleville vuosille.

- Varmistetaan, että muu valmistelutyö tiedostaa muutosrahoituksen reunaehdot ja
sopeuttaa omat suunnitelmansa reunaehtojen mukaisesti.

- Jatketaan keskustelua valtion rahoituksesta VM:n kanssa (jotta saadaan ymmärrys
realistisesta tilannekuvasta).
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ID Riski Riskin omistaja Tod. Vak. RL Työpajatoiminnassa tunnistetut alustavat hallintakeinot

Y3 Kuntien ja hyvinvointialueen
välillä tapahtuu osaoptimointia
kokonaisedun kustannuksella.

Antti Hedman,
Mikko Korhonen,
Jukka Koponen

3 3 9 - Muistetaan riittävän aikainen ja tehokas viestintä sekä yhteistyö kuntien kanssa
yhdyspintojen varmistamiseksi.

- Varmistetaan nykyisten yhdyspintojen toiminta.
- Varmistetaan, että uudistus toteutuu myös kunnissa, eikä jää pelkästään

hyvinvointialueen muutokseksi.

Y5 Hyvinvointialueen
tuotannonohjauksen
järjestäminen on hajanaisella
järjestelmäkentällä haasteellista.

Antti Hedman,
Mikko Korhonen,
Jukka Koponen

3 3 9 - Huomioidaan UNA-ratkaisut.
- Aloitetaan konsolidoinnit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Aloitetaan järjestelmäkentän suunnittelu heti.



Suosituksemme
riskienhallintatyön
jatkoaskeleiksi



PwC

Esimerkinomainen tiekartta riskienhallintatyölle jatkossa

Läpikäydään riskikatalogi ja jos
tarve, päivitetään riskit ja niiden
arviointi jo toimeenpantujen
riskienhallintatoimenpiteiden
mukaisesti.

28
Joulukuu 2021

Työpajatyöskentelyn avulla tunnistetaan
uusia riskejä riskikatalogiin lisättäväksi.
Arvioidaan uudet riskit ja nimetään riskeille
omistajat.

Raportoidaan avainriskit eteenpäin ja
päätetään, voidaanko niitä sietää vai
ei. Jos tarve, suunnitellaan ja
toimeenpannaan uusia
riskienhallintatoimenpiteitä.

Toistetaan jatkuvaa
riskienhallintatyötä
säännöllisesti muutosvaiheen
läpi.

Päätetään, mitkä riskit
vaativat toimenpiteitä. Jos
tarve, järjestetään erillinen
työvaihe, jossa riskit
määritetään tarkemmalle
tasolle, niille nimetään
omistajat ja mahdollistetaan
riskien käsittely.

Valmistellaan
riskienhallintasuunnitelmat
(työn tavoitteet,
vastuuhenkilöt, aikataulut,
seurantatoimenpiteet).

Toimenpannaan
suunnitellut hallinta-
toimenpiteet. Seurataan ja
raportoidaan etenemistä.

Kommunikoidaan riskien
käsittelyn tarve eteenpäin.
Tarvittaessa hankitaan
lisäresursseja
riskienhallintatyöhön.

Riskienhallinnan tuki - Loppuraportti

Avainriskien hallinta

Jatkuva riskienhallintatyö

- Riskienhallintatyön vaiheet on aikataulutettu, sovittu ja niille on varattu riittävät resurssit.
- Työn laajuus on määritetty ja vastuuhenkilöt nimetty ja kommunikoitu (esim. tunnistetaanko IT-

riskit koko organisaation johdon vai erillisen IT-osaston toimesta?).
- Loogisesti rakennettu riskikatalogi on laadittu ja riskienhallintatyöhön liittyvät

dokumentointivaatimukset selkeästi määritetty.

Taustavaatimukset tarkoituksenmukaiselle riskienhallintatyölle:

1 2 3 4

5

678



Liite: Työn läpiviennissä sovelletut
menetelmät
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Työpajoissa ryhmät täydensivät ja arvioivat sekä sähköisen kyselyn pohjalta tunnistettuja että edellisten
ryhmien tunnistamia riskejä sekä nostivat tarpeen tullen uusia. Lisäksi ryhmät tunnistivat merkittävimpiin
riskeihin vastaavia nykyisiä ja mahdollisia tulevia riskienhallintakeinoja.
Keskustelun yhteydessä työ dokumentoitiin PwC:n fasilitoimana PwC:n hallinnoimaan sähköiseen työkaluun.

Todennäköisyyden arviointiasteikko on seuraava:
1: Riskin toteutuminen on epätodennäköistä
2: Riskin toteutuminen on mahdollista
3: Riskin toteutuminen on todennäköistä
4: Riskin toteutuminen on lähes varmaa

Vakavuuden arviointiasteikko on seuraava:
1: Toteutuessaan riskin vaikutus olisi vähäinen
2: Toteutuessaan riskin vaikutus olisi kohtalainen
3: Toteutuessaan riskin vaikutus olisi merkittävä
4: Toteutuessaan riskin vaikutus olisi kriittinen

Riskien arvioinnissa sovellettiin asteikkoa 1–4 sekä riskien todennäköisyyden että vakavuuden kohdalla.
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4

1

1 4Vakavuus

Riski, jota ei voi hyväksyä.
Luo välittömästi keinot riskin
välttämiseksi.

Merkittävä riski. Vaatii
toimenpiteitä.

Siedettävä riski. Mieti tarve
toimenpiteille.

Hyväksyttävä riski. Seuraa
riskin kehittymistä.

Riskeille, jotka saavat riskiluvun (todennäköisyys x vakavuus) arvoltaan ≥ 12, on
ensisijassa määritettävä riittävät riskienhallintatoimenpiteet.

Riskityöpajoissa sovellettu suuntaa-antava luokittelu riskien hallintakeinojen tarpeellisuuden arviointiin. Tarvetta
arvioitaessa on otettava huomioon myös esimerkiksi riskin toteutumistiheys ja kerrannaisvaikutukset.
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Työpajatoiminnan kierto
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Neljä ryhmää ja neljä työpajaa, jossa jokainen ryhmä kiersi vuorollaan (n. 20 min per työpaja).
- Etäyhteydellä osallistuvat liittyivät työpajojen kokouskutsuihin erillisen PSL:n vastuuhenkilöiltä tulevan ohjeistuksen

mukaisesti.
Pihlaja: Hallinto, talous ja
tukipalvelut
- Valtteri Laukkoski (PwC)

Palveluiden työhuone:
Johtaminen ja osaaminen
- Jani Arnell (PwC)

Hankehallinnon työhuone:
Palveluiden järjestäminen
- Sakari Lehtonen (PwC)

Spede: Yhdyspinnat ja ICT
- Anne Hintzell (PwC)

Ryhmä A (Jussi Lampi*):
Olli Siitonen, Auli Mikkonen,
Henri Huttunen, Leila Pekkanen,
Jari Saarinen, Jan Tollet

Aloittaa ja etenee → 2 3 4

Ryhmä B (Tiina Hedman*):
Jukka Koponen, Antti Hedman,
Mikko Korhonen, Reetta
Kettunen, Lauri Holappa

4 Aloittaa ja etenee → 2 3

Ryhmä C (Satu Kapanen*):
Eija Peltonen, Anne-Mari
Lappalainen, Petteri Alanko, Kari
Janhonen

3 4 Aloittaa ja etenee → 2

Ryhmä D (Tarja Miettinen*):
Kaisa Haatainen, Petri Pyy,
Tuomo Pekkarinen, Merja
Sahlström, Helena Pitkänen

2 3 4 Aloittaa ja etenee →

*PSL:n vastuuhenkilö, joka valvoi ryhmän siirtymistä ja etäyhteyksien toimimista.
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Taustaselvitys: Mari Antikainen VATE -vastuuvalmistelija, 
Juha Asunmaa VATE –valmistelija/ VATE toimielin 26.1.2022

- perheoikeudellisten palveluiden ml. lastenvalvojakokonaisuus 
hyvinvointialueella

- huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu ja 
täytäntöönpanosovittelu

- lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta
- adoptiot 
- perheasioiden sovittelu
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VATE päättää hyväksyä: 

1. Perheoikeudellisten palveluiden kokoamisen yhteen eli 
päättää hyväksyä valmistelun pohjaksi niin sanotun 
resurssiyksikön valmistelun Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

2. Päättää määritellä em. yksikössä järjestettäviksi palveluiksi 
seuraavat lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka palvelut 
muodostavat kokonaisuuden: 

• isyysasiat, 

• elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat, 

• olosuhdeselvitysten laatiminen tuomioistuimille lasten huolto- ja tapaamisriidoissa, 

• adoptioasiat, 

• lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta järjestämisvastuu 

• perheasioiden sovittelun järjestämisvastuu (tuotantoa mm. omaa tuotantoa, ostot)
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VATE päättää hyväksyä 
• Pohjois-Savon nykyiset lastenvalvojaresurssit kootaan yhteen ja lisäksi 

kokonaisuuteen kootaan ns. oman toimen ohella järjestetyt laskennalliset 
tarpeet. Suunnitellaan resurssien käyttö alueellisesti työparimallilla ja 
tarvittavalta osin jalkautuvana lähipalveluna (mm. olosuhdeselvitykset) osana 
perhekeskusmallia. Resurssiyksikkö tarvitsee esihenkilön sekä toimistotyön 
kokoaikaiset resurssit (mm. lakisääteiset arkistovelvoitteet).

3. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten tuotantomalli 
yhdenmukaistetaan

4. Perheasioiden sovittelun malli yhdenmukaistetaan

5. Tuomioistuinten olosuhdeselvitysmallit yhdenmukaistetaan 

6. Huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu ja 
täytäntöönpanosovittelu määritellään hva-tasoisesti 

7. Adoptiopalvelut yhdenmukaistetaan

8. Järjestötyön rooli: eroauttaminen osana perhekeskuksen 
kumppanuusmallia
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Lapsen ja vanhemman tapaamisten 
valvonta yhdenmukaistetaan Pohjois-
Savon hyvinvointialueella

Ensisijainen palvelun tuottamistapa: hyvinvointialueen oma tuotanto

• Kuopion kaupungilta siirtyy hyvinvointialueelle oma tapaamispaikka. Tapaamispaikassa 
järjestetään sekä sosiaalihuoltolain 27§ mukaisten tapaamisten valvontaa että lastensuojelun 
asiakkuudessa olevien lasten tapaamisten valvontaa. 

• Varkauden kaupunki on järjestänyt tapaamisten valvontaa lastensuojelutoimintansa ohessa.

• Ylimenevät tarpeet on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta.

• Pohjois-Savossa oli 263 tuettua tai valvottua tapaamista ja 29 valvottua vaihtoa.

Toissijainen palveluiden tuottamistapa

• Kilpailutetaan koko hyvinvointialueelle siirtymäajaksi 2023-2025 ostopalvelukumppanit. 
kilpailuttaminen on perusteltua ostojen ollessa maakunnassa vuonna 2020 arviolta 120 000 
euroa/vuosi (50% SHL ja 50% LS) eli hankinta-arvo n. 480 000 euroa
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Perheasioiden sovittelu 
yhdenmukaistetaan Pohjois-Savon 
hyvinvointialueella

Ensisijainen palvelun tuottamistapa: hyvinvointialueen oma tuotanto

• Perheasioiden sovittelua tuotetaan vastaisuudessakin kasvatus- ja perheneuvonnan palveluna 
hyvinvointialuetasoisesti. 

• Linjauksen perusteella tulee määritellä palvelun tuottamiseen tarvittava htv / nimetyt asiantuntijat

Toissijainen palveluiden tuottamistapa

• Selvitetään (pyydetään hinnoittelu) koko hyvinvointialuetta koskevasta perheasioiden sovittelusta

• Edellytys, että AVI:lta on 5 vuoden lupa.

• Sopimuksen hinta-arvio alittaa kynnysarvon eli on 4 v. arviolta enintään 180 000 euroa

• Neuvottelumandaatti VATE:lta tarvitaan + valmistelun pohjalta mahdollinen minikilpailutus.

• Pitkäjänteinen kehittäminen

• Siirtymäajalla 2023-2024 laaditaan selvitys hyvinvointialueen omaa tuotantoa täydentävästä 
perheasioiden sovittelusta. 
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Hyvinvointialueen 
adoptiosopimukset yhdenmukaistetaan
Omana tuotantona:

• Perheen sisäiset adoptiot pystytään hoitamaan kustannustehokkaasti lastenvalvojien omana 
työnä.

Ostopalveluna

• Tavoitteena on, että siirrytään 1.1.2023 yhden aluesopimuksen piiriin, mikä edellyttäisi, että 
kuntakohtaiset sopimukset irtisanotaan 30.6.2022 mennessä. 

• Palveluntuottajalla tulee olla Valviran lupa

• Adoptioneuvonnan antamisesta huolehtivan viranhaltijan tai työntekijän on oltava 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015) tarkoitettu sosiaalityöntekijä.

• Kotimaan adoptioiden osalta esitetään ostopalveluun tukeutumista tulevalla 
hyvinvointialueella. 

• Toimenpide: nykyiset sopimukset irtisanotaan 30.6.2022 mennessä ja tavoitteena 1 sopimus 
hva

• VATE mandaatti tarvitaan: minikilpailutuksen ja neuvottelun käynnistäminen kevät 2022 + 
hinnoittelupyyntö tilapäisistä adoptiosijoituksista perheisiin
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Järjestöyhteistyö: 
eroauttaminen kumppanuusmallilla
• Yhdenmukaistetaan eroauttamisen järjestöyhteistyötä hyvinvointialueella

• Lastenvalvojat toimivat osana eroverkostotoimintaa

• Kuopiossa pilotoitu laaja-alaista yhteistyöfoorumitoimintaa (eroverkostotoimintaa mm. 
eroneuvontapuhelin, yksilö- ja parityö, erovertaiskahvilat, erotukihenkilötoiminta, 
keskusteluryhmät ym.); mukana mm. Ensi- ja turvakotien liitto, kriisikeskus, ev.lut.srk, 
Yhden vanhemman perheiden liitto ym. – selvitetään mallin soveltaminen alueella

• Vaativan eroauttamisen käsikirja (Ensi- ja turvakotien liitto)





LISÄASIA VATE 26.1.2022 / Eija Peltonen, tiedolla johtamisen vastuuvalmistelija

Järjestämislain 29 §:n mukaisen vähimmäistietosisällön TOIVO-ohjelman mukaisessa Virta hankkeen
valmistelutyössä on valmistunut ja hyvinvointialueiden hyväksyttävänä 4.2.2022 mennessä on seuraavat
osuudet:

• Sote-palvelujen saatavuus (kaikki asiakassegmentit ja palvelut)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve

• Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Yllä olevien osalta hyvinvointialueelta tulisi esittää hyväksyntä 4.2.2022 mennessä.

Esitestauksessa on:

• Sote-järjestäjän toiminnan ja talouden seurannan raportoinnin käyttötapaukset ja käsitemalli

• Henkilöstövoimavarojen johtamisen raportoinnin käyttötapaukset ja käsitemalli

Testauksessa:

• Organisaatioriippumaton palveluluokitus versio 1.1

• Saatavuuden raportoinnin käyttötapaukset versio 1.1 (iäkkäiden palvelut) ja käsitemalli

• Käsitemallit (Järjestämistehtävä: terveydenhuolto, sosiaalihuolto, yleiset käsitteet)

Liitteenä ppt esitys lyhennettynä koosteena. Laaja sisältö on lähetetty Tiedolla johtamisen jaoston jäsenille
kommentoitavaksi. Saadut kommentit olen lähettänyt eteenpäin DigiFinlandille.

Esittelijän päätösesitys: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vähimmäistiedot sote-palvelujen
saatavuus (kaikki asiakassegmentit ja palvelut), sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve ja
henkilöstövoimavarojen johtaminen.



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, 13, 15-16

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

Pykälät: 1-4, 13, 15-16

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 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
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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: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 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
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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, 11

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
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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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