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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 8/2021   

Ajankohta:    keskiviikko 3.11.2021 klo 12:30 – 14:09   

Paikka:          Maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio) tai TEAMS   

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

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen   

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen   

PÄÄTÖS:  PJ Saarinen avasi kokouksen klo 12.30.   
 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen   

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla.   

PÄÄTÖS:  Todettiin läsnä olevat liitteen 1 mukaisesti. Tuomo Pekkarinen jääväsi itsensä asiassa   

nro 10.   
 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Todetaan työjärjestyksen mukainen laillisuus ja päätösvaltaisuus.   

Kokouskutsun toimittaminen ja läsnä olevien määrä (vähintään puolet jäsenistä).   

PÄÄTÖS:  Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.   

 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat   

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten   

laskijoina.   

Esittelijän päätösesitys:   

  Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Kirsi-Tiina Ikonen ja Anne Walden.   

PÄÄTÖS:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi-Tiina Ikonen ja Anne Walden.   
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5. Hyvinvointialueen talousskenaariot    

Valmistelija Kari Janhonen   

Talousjohtaja Kari Janhonen antaa katsauksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen   
ennakoidusta taloudellisesta tilanteesta (liite 2).   
    

Esittelijän päätösesitys:    
VATE merkitsee tiedoksi saadun talousskenaariokatsauksen.    

 

PÄÄTÖS:       Merkittiin tiedoksi saatu talouskatsaus. Todettiin, että kaikissa organisaatioissa 
saatu   
tilanne tulee jo nyt huomioida, jotta hyvinvointialueen talous saadaan kestävälle   
pohjalle. Pohjois-Savossa talouden kestävyysvaje johtaa palvelujen heikkenemiseen,   
yliopistollisen sairaalan ja yliopiston toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen. Myös   
tulevien investointien ja maksuvalmiuden varmistaminen on vaarana, ellei taloutta   
saada tasapainotettua kestävälle tasolle.    

 

Pöytäkirjamerkintä:   
  Asiankäsittelyn aikana saapuivat kokoukseen Ilkka Fritius ja Anne Aholainen.   
  Tuomo Pekkarinen poistui kokouksesta.   
    
6. Linjaus lakisääteisistä vaikuttamistoimielimistä    

Valmistelija Anne Aholainen   

  Hyvinvointialueelle perustetaan lakisääteiset vaikuttamistoimielimet vanhus- sekä   

  vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto (Laki hyvinvointialueesta 32§). Laki määrittää   

  vaikuttamistoimielinten kokoonpanoa niin, että maakunnallisessa kokoonpanossa on   

 yksi jäsen kustakin kunnan vastaavasta vaikuttamistoimielimestä. Lisäksi   

  kokoonpanoon voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava   

  vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. 32§ tulee voimaan muiden   

  hyvinvointialueen asukkaiden osallistumisoikeutta sääntelevien pykälien kanssa   

  1.3.2022.    

  Pohjois-Savossa maakunnallista vammaisneuvostoa ei tällä hetkellä ole. Pohjois-Savon   

 liitolla on ikäihmisten valtuuskunta, jonka toiminnan Pohjois-Savon liitto on halukas   

  siirtämään hyvinvointialueelle. Nykyinen kokoonpano joudutaan kuitenkin   

  tarkistamana sellaiseksi kuin lainsäätäjä on sen tarkoittanut.   

  Pohjois-Savon liitto hallinnoi hanketta Nuoret tulevaisuudentekijät Pohjois-Savossa,   

  jonka yksi tavoite on perustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto. Pohjois-Savon liitto   

  on käynyt keskustelua nuorisovaltuuston omistajuudesta – onko vaikuttamistoimielin   

 Pohjois-Savon liiton vai hyvinvointialueen. Yhteinen näkemys on se, että maakunnassa   

 olisi vain yksi nuorten ääntä kokoava toimija. Lakisääteisyys painottaisi enemmän   
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  hyvinvointialueen vastuuta nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä ja   

  vaikuttamismahdollisuuksista, kuten myös muden perustettavien neuvostojen osalta.  

Valmistelijan päätösehdotus:   

VATE linjaa perustettavat vammais-, vanhus-, ja nuorisovaltuuston hyvinvointialueen   

vaikuttamistoimielimiksi, joiden toimintaedellytyksistä huolehtii aluehallitus toiminnan   

käynnistymisen jälkeen. Neuvostot voivat toimia monialaisesti ottaen kantaa myös   

muiden maakunnallisten ja kunnan organisaatioiden toimintaan hyvinvointialueen   

alueella. Kiinnittyminen kuitenkin tapahtuu hyvinvointialueen poliittiseen,   

hallinnolliseen ja organisaatiorakenteeseen.   

Neuvostojen tehtävät, koostumus ja koolle kutsuminen määritellään   
hallintosäännössä. Neuvostoille valmistellaan toimintaohje ja budjetti.  Vanhus- ja   

vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuustojen toiminta käynnistetään aluevaltuuston ja   

aluehallituksen virallisen päätöksenteon jälkeen.   

Esittelijän päätösesitys:   

VATE linjaa valmistelijan päätösesityksen mukaiset vammais-, vanhus-, ja   
nuorisovaltuuston hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiksi, joiden   

toimintaedellytyksistä huolehtii aluehallitus toiminnan käynnistymisen jälkeen.   

PÄÄTÖS:  Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.   

Pöytäkirjamerkintä:   

  Anne Aholainen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.   

7. Riskienhallinnan hankinta PWC:ltä    

Valmistelija Kari Janhonen   

VATE tehtävät on määritelty hyvinvointialueen toimeenpanolaissa. VATEn tehtäviä   

ovat:   

1)  selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle   

ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;   

2)  osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden   

selvittämiseen;   

3)  osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja   

velvollisuuksien selvittämiseen;   

4)  osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista   

tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;   
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5)  valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä   

tilintarkastajan valintaa;   

6)  päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;   

7)  osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;   

8)  valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen  

välittömästi liittyvät asiat;   

9)  valmistella ja toteuttaa edellä 1–8 kohtia koskeva riskienhallinta.   

Kohdan 9) eli riskienhallinnan toteuttamiseksi on pyydetty PWC:ltä tarjous   

riskienhallintatyöpajan ja -kyselyn toteuttamisesta. Samalla voidaan arvioida   

hyvinvointialueen käynnistämisen riskejä.    
 

 

PWC:n tarjous riskienhallinnan toteutuksesta (2-vaiheinen, kyseessä riskien   

tunnistaminen vaiheessa 1) 16 000 €+alv. Tavoitteena tunnistaa merkittävimmät riskit   

toiminnan aloittavalle 2023 vuodelle; riskien tunnistaminen ja niiden ennakointi.    

Laaditaan riskien vähentämisen -ohjelma: 1. riskien tunnistaminen ja listaaminen 2.   

toimintatavat, toimenpiteet ja hallintakeinot. Huomioarvoa valmisteluun liittyviin   

riskeihin. Aloituspalaveri PWC:n kanssa 23.11 klo 9.30-12.30   

Valmistelijan päätösesitys:   

VATE jory esittää VATElle, että riskienhallinta toteutetaan PWC:n esittämällä tavalla.   

Kustannusarvio 16.000 € + alv.   

Esittelijän päätösesitys:    

VATE päättää hankkia riskienhallinnan kokonaisuuden PWC:n esittämällä tavalla,   

yhteensä 16 000 € +alv.    

PÄÄTÖS:  Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.   
 

8. Pohjois-Savon Hyvinvointialueen tilintarkastuksen kilpailuttaminen   

Valmistelija Kari Janhonen   

Voimaanpanolain 1 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen talousarvio ja   

tilinpäätös laaditaan hyvinvointialueesta annetun lain 13 luvussa sekä tarkastetaan   

mainitun lain 14 luvussa tarkoitetulla tavalla ensimmäisen kerran vuodelle 2021.   

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee muun muassa hyvinvointialueen   

tilintarkastajan valinnan, ja aluevaltuusto päättää tilintarkastajan valinnasta vuoden   
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2021 tilintarkastuksesta alkaen. Vuoden 2021 tarkastus toteutetaan käytännössä   

jälkikäteen, mutta HVAn toiminta muodostuu ainoastaan hyvinvointialueen toiminnan   

ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta.    

Aluevaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta alkaen   

vuodesta 2021 ”   

Sansia hoitaa kilpailutuksen. Tarjouspyyntöön hyvä erotella vuodet 2021-2022 ja   

2023-> sillä liikevaihto hyvin erilainen näiden ajanjaksojen välillä. Aluevaltuusto tekee   

päätöksen jatkosta. Optio vuodelle 2024.   

Valmistelijan päätösesitys:   

VATE jory esittää VATElle, että VATE päättää käynnistää tilintarkastuksen   
kilpailutuksen vuosille 2021 – 2023, sekä optio vuodelle 2024.   

 

 

Esittelijän päätösesitys:    

VATE päättää käynnistää VATEn tilintarkastuksen kilpailutuksen vuosille 2021-2023,   
sekä optio vuodelle 2024.   

PÄÄTÖS:  Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.   
 

9. Sisäministeriön esitys HVA:n pelastustoimen hallintomalliksi   

Valmistelija Jukka Koponen   

Sisäministeriö esittää osana pelastustoimen hallintouudistushanketta   
hyvinvointialueiden väliaikaishallinnolle valmistelun tueksi pelastustoimen   
hallintomallia, joka toimisi hyvinvointialueille esimerkkinä siitä, kuinka pelastustoimen   
voi organisoida osaksi hyvinvointialuetta. Tavoitteena on turvata pelastustoimen   
kansallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutuminen uudistuksessa.   

Jukka Koponen esittelee sisäministeriön lähettämän kirjeen sisältöä kokouksessa.   

Valmistelijan esitys:   

VATE merkitsee sisäministeriön kirjeen tiedoksi ja valmistelussa huomioitavaksi.   

Esittelijän päätösesitys:   

VATE hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.   

PÄÄTÖS:  Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sisäministeriöstä saadun kirjeen   
mukaan PELA toimii alueellisen järjestämisvastuun lisäksi myös kansallisesti. PELA   

tehtävien yhdenmukainen organisointi hyvinvointialueilla tulee valtakunnallisesta   
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järjestämistehtävästä (esim. ministeriö voi johtaa koko kansallista PELA kenttää   

yhdenmukaisesti). Ensihoitopalvelua tuotetaan hyvinvointialueen päättämällä tavalla.   

Kirjeen mukaan PELAlla tulee olla oma toimiala SOTEn rinnalla ja talous esimerkiksi   

taseyksiköllä eriytettynä. Toimielin on myös pelastusviranomainen. SOTElla on   

valmiusyksikkö ja PELAlla tilannekeskus, joita kumpitkin toimiala johtaa omalta   

osaltaan.    

Pöytäkirjamerkintä:   

  Tuomo Pekkarinen palasi kokoukseen.   
 

10.HR-järjestelmän valinta   

Valmistelija Janne Niemeläinen   

ICT muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen on pyytänyt TAHE-palvelun tuottajalta Monetra   

Pohjois-Savo Oy:ltä riskiarviota Prima ja Personec järjestelmistä hyvinvointialueen HR-  

järjestelmän valinnan linjaamiseksi.  Monetra Pohjois-Savo Oy:n ja Istekki Oy:n   

yhteinen kanta on ehdottaa hyvinvointialueen HR-järjestelmäksi Personecia.       

Henkilöstö- ja hallintojohtaja, HR valmistelun muutosjohtaja Janne Niemeläinen   

vastuutettiin VATE joryssä 28.10.2021 valmistelemaan HR-järjestelmän valinnan   

linjausehdotus ja sen liitteeksi molempien yhtiöiden esitykset suosituksesta ja   

kyvystään kantaa valintaan liittyvät riskit. Valmistelun liiteaineisto toimitetaan VATEn   

jäsenille ennen kokousta.      

Janne Niemeläisen valmistelusta HR järjestelmän valintaan lisäys:   

Monetra Pohjois-Savo Oy:n ja Istekki Oy:n toimitusjohtajien kanssa on käyty 1.11.2021   

palaveri liittyen järjestelmiin ja niihin liittyviin riskeihin sekä riskien jakoon.      

Esityslistan liitteenä 3-4 (EI JULKINEN) jaetaan järjestelmien riskiarviot. Kuten 

riskiarvioista käy ilmi, sisältyy kumpaankin järjestelmään riskejä. Se, kumman 

järjestelmän osalta riskit ovat suuremmat siirtymävaiheessa, on vaikea arvioida.     

Sairaanhoitopiirin nykyiset toiminnot perustuvat Primalle ja riski Priman vaihtamiseen   

ja siihen liittyviin integraatioihin on ilmeinen. Tosin Visma Personecin toimittajana ei   

näe estettä sille, etteikö lukuisat integraatiot HR-järjestelmään ole toteutettavissa.     

Personec on toiminnallisuuksiltaan nykyaikaisempi ja tarjoaa paremmat   

kehittämismahdollisuudet kuin Prima. Myös toimittajayhteistyö Vismaan on nähty   

sujuvammaksi ja paremmaksi kuin CGI:n osalta toiminta on ollut. Personecin eduksi on   

laskettava myös Primaa alhaisemmat kustannukset.     

Oman riskinsä muodostavat myös järjestelmän toimittajan toiminta/resurssit järjes-  

telmän vaihtuessa toiseksi; riittääkö vaihdettavan järjestelmän toimittajan resurssit   
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riittävässä määrin järjestelmän vaihtamiseen (mm. migraatiot vaihdettavasta järjes-  

telmästä uuteen järjestelmään). Tässä kokonaisuudessa tulee huomioida, että kaikilla   

hyvinvointialueilla tulee olemaan mittavia käyttöönottoja, jotka tulevat sitomaan   

merkittävästi järjestelmän toimittajien resursseja. Personecin osalta käyttöönottopro-  

jektien resurssointi on varmistettu järjestelmätoimittajalta. Tässäkin tapauksessa vaa-  

ditaan riittäviä resursseja CGI:ltä migraatioiden toteuttamiseen.     

Yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa käydyn keskustelun perusteella riskiä ei voida sälyt-  

tää yksi asiakkaan eikä yhtiön vastuulle. Onnistuminen ja riskien minimointi vaatii yh-  

tiön, asiakkaan ja toimittajan saumatonta yhteistyötä ja kokonaisvaltaista   

riskienhallintaa.     

Valmistelijan päätösesitys:   

Monetra Pohjois-Savo Oy:n ja Istekki Oy:n alansa ammattilaisina laatiman riskiarvion ja   
sen perusteella antaman suosituksen perusteella esitän, että HR-järjestelmäksi vali-  

taan Personec.         

Esittelijän päätösesitys:       

VATE päättää linjata, että hyvinvointialueella valitaan Personec- henkilöstöhallinnon   

järjestelmä. Perusteluina järjestelmistä tehdyt asiantuntija-arviot niin sisällöistä sekä   

riskiarvioista. Personec on nykyaikaisempi järjestelmä toiminnallisuuksiltaan ja vastaa   

mm. hyvinvointialueen tiedolla johtamisen ja raportoinnin tarpeisiin   

henkilöstöhallinnon osalta.     

PÄÄTÖS:  Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.   

Pöytäkirjamerkintä:   

  Tuomo Pekkarinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.   
 

 

11. Hyvinvointialueen henkilöstöä koskevien keskeisten tunnuslukujen esittely   

HTT muutosjohtaja Janne Niemeläinen esittelee keskeisiä henkilöstön tunnuslukuja   

VATElle.   

Esittelijän päätösesitys:   

Merkitään tiedoksi saatu esittely.   

PÄÄTÖS:       Merkittiin tiedoksi saatu esittely.   
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12.Tiedoksi saatettavia asioita   

Ministerien Kurvinen ja Paatero kirje (liite5) 19.10.2021 koskien nuorten osallisuuden   

vahvistamista.   

Esittelijän päätösesitys:   

Merkitään tiedoksi saatu kirje ja todetaan, että osallisuus ja järjestöyhteistyön   

koordinaattori, projektipäällikkö Anne Aholainen ottaa kirjeen terveiset huomioon   

valmistelussaan.   

PÄÄTÖS:  Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.   
 

 

13. Lisäasia konsulttiselvityksen hankinta KPMG:ltä liittyen säätiö, yhdistys ja   

osuuskuntaselvitykseen   

Valmistelija Janne Niemeläinen   

 Erilaiset säätiöt, osuuskunnat ja yhdistykset tuottavat tällä hetkellä   
luovuttajaorganisaatioille sote- ja muita palveluita. Säätiöiden, osuuskuntien ja   
yhdistysten osalta on tarpeen selvittää ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, millä   
edellytyksillä säätiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat olla jatkossa   
hyvinvointialueelle palvelun tuottajina.      
    
Vate on päättänyt 18.10.2021 kokouksessaan, että em. konsulttiselvitys hankintaan.    
    
Selvityksestä on pyydetty tarjoukset KPMG:ltä ja Delloittelta. Tarjoukset on saatu   
1.11.2021. Kummatkin tarjoukset täyttävät esitetyt vaatimukset. KPMG:n tarjous on   
hinnaltaan 16.800 € (alv 0%) ja Deloitten tarjous 19.000 € (alv 0%)+optio 35.000 € (alv   
0%).     

 

Valmistelijan päätösesitys:      
 

Vate päättää hankkia ulkopuolisen konsulttiselvityksen nykyisten säätiöiden,  
osuuskuntien ja yhdistysten mahdollisuudesta tuottaa palveluita   
hyvinvointialueelle KPMG:ltä tarjouksen mukaan hintaan 16.800 € (alv 0%).    

 
Esittelijän päätösesitys:    

    
Vate päättää hankkia ulkopuolisen konsulttiselvityksen nykyisten säätiöiden,   
osuuskuntien ja yhdistysten mahdollisuudesta tuottaa palveluita hyvinvointialueelle   
KPMG:ltä tarjouksen mukaan hintaan 16.800 € (alv 0%).    

 

PÄÄTÖS:  Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.   
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14. Muut asiat   

PÄÄTÖS:       Merkittiin tiedoksi:    

-VM:n tuleva tilaisuus 9.12.2021 mukana ministeri Paatero ja Päivi Nerg koskien   

hyvinvointialueiden huolta valmistelun rahoituksen riittämättömyydestä.    

- ICT muutoshakemuksessa todettu tällä viikolla ministeriön pohjassa virhe, josta   

reklamoitu ja saatu tieto, että ministeriö huomioi virheen johdosta avustuksen   

loppusummasta puuttuvat henkilöstömenot ja vuokrat mukaan hakemukseen. Lisäksi   

saatu päätös siitä, että ICT muutosrahoituksesta VATE voi tehdä sopimukset   

osatoteuttajien kanssa (kaikki sotekuntayhtymät, PELA ja kunnat).    

- Talentiasta tullut palkkakartelliväite, johon medialle annettu sekä haastattelu, että   

tiedote. Väite perustuu VATEn linjaukseen 25.8.2021 henkilöstöasioista KVTES:n   

mukaisesti määräysten noudattamista, minkä Talentia tulkinnut erheellisesti.   

Pääsopijajärjestöt eivät ole yhtä mieltä Talentian kanssa, ei JUKOkaan, joka on   

Talentian alainen.    
 

 

15. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset.   

Esittelijän päätösesitys:   

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

18.5.2022 saakka ja kokouskutsut on lähetetty varsinaisille jäsenille. Mikäli jäsen ei itse   

osallistu tulee hänen itse siirtää kutsu varahenkilölleen.   

PÄÄTÖS:       Merkittiin tiedoksi.   
 

 

16. Kokouksen päättäminen   

PÄÄTÖS:  Kokous päättyi klo 14.09.   
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Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan.   
 

 

 

           

Sähköpost. 8.11.2021  
Jari Saarinen     Tarja Miettinen  
puheenjohtaja    sihteeri   

 

 

          Sähköpost. 3.11.2021       Sähköpost. 3.11.2021 

Kirsi-Tiina Ikonen    Anne Walden   
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja   

 

 

 

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:   
 

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

 

 
Tarja Miettinen  
hallintojohtaja  

 

http://www.pshva.fi/


Lähettäjä:                                               Ikonen Kirsi-Tiina <Kirsi-Tiina.Ikonen@iisalmi.fi>
Lähetetty:                                               keskiviikko 3. marraskuuta 2021 20.18
Vastaanottaja:                                       Kapanen Satu
Aihe:                                                         Re: VATEn kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
 
Seurantamerkintä:                               Flag for follow up
Merkinnän tila:                                      Merkitty
 
Pöytäkirja on ok.

Kirsi-Tiina Ikonen, KM, HTM
Toimialajohtaja
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala
Iisalmen kaupunki
puh. 040 8304 336

Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi> kirjoitti 3.11.2021 kello 15.19:

Hei
 
Liitteenä VATEn kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Vastaamalla tähän sähköpostiviestiin kuittauksenne mahdollisimman pian, 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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Lähettäjä:                                               Walden Anne <Anne.Walden@lapinlahti.fi>
Lähetetty:                                               keskiviikko 3. marraskuuta 2021 15.23
Vastaanottaja:                                       Kapanen Satu; Saarinen Jari; Ikonen Kirsi-Tiina
Aihe:                                                         VS: VATEn kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
 
Seurantamerkintä:                               Flag for follow up
Merkinnän tila:                                      Valmis
 
Hei!
Pöytäkirja ok.
Anne
 
Anne Waldèn
Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja
 
Lapinlahden kunta / Sosiaali- ja terveysosasto
Kansantie 10
73100 Lapinlahti
040 4883022, anne.walden@lapinlahti.fi
www.lapinlahti.fi
 
 
 
 
 
Lähettäjä: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 3. marraskuuta 2021 15:19
Vastaanottaja: Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Ikonen Kirsi-Tiina <kirsi-tiina.ikonen@iisalmi.fi>; Walden Anne
<Anne.Walden@lapinlahti.fi>
Aihe: VATEn kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
 
Hei
 
Liitteenä VATEn kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Vastaamalla tähän sähköpostiviestiin kuittauksenne mahdollisimman pian, 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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Lähettäjä:                                               Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                               maanantai 8. marraskuuta 2021 13.36
Vastaanottaja:                                       Kapanen Satu; Ikonen Kirsi-Tiina; Walden Anne
Aihe:                                                         VS: VATEn kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
 
Hei, pöytäkirja kokouksen kulun mukainen, kiitos. yt jari
 
Lähettäjä: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 3. marraskuuta 2021 15.19
Vastaanottaja: Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Ikonen Kirsi-Tiina <kirsi-tiina.ikonen@iisalmi.fi>; Walden Anne
<anne.walden@lapinlahti.fi>
Aihe: VATEn kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
 
Hei
 
Liitteenä VATEn kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Vastaamalla tähän sähköpostiviestiin kuittauksenne mahdollisimman pian, 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
************************

 
 
 
 

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

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.
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  LIITE1 

Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet 

Kokoukseen osallistuminen 3.11.2021 

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

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

(x) Vesa Toivanen TEAMS ( ) Tanja Tilles-Tirkkonen 

(x) Anne Waldén TEAMS ( ) Jukka Tiihonen 

(x) Kati Kantanen TEAMS ( ) Merja Vartiainen 

(x) Antti Jokikokko TEAMS  ( ) Petteri Ristikangas 

(x) Eija Komulainen TEAMS ( ) Kirsi Solmari  

(x) Reetta Kettunen TEAMS ( ) Joonas Hänninen 

(x) Timo Tuunainen TEAMS ( ) Anitta Korhonen  

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

(x) Janne Niemeläinen TEAMS ( ) Anne Kantanen 

(x) Leila Pekkanen TEAMS ( ) Petteri Soininen 

(x) Eija Peltonen ( ) Jari Lukkarinen 

(x) Olli Lappalainen TEAMS ( ) Minna Hiltunen T  

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

(x) Ilkka Fritius  TEAMS         ( ) Kirsi Ruutala 

                                                                                                                                                  

Muut osallistujat: 

(x) Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja 

(x) Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja 

(x) Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja 

(x) Petteri Alanko, viestintäjohtaja TEAMS 

(x) Anne Aholainen, TEAMS, asiat 5-6 

 

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta 

(x) Jussi Lampi TEAMS 

(x) Tarja Miettinen, sihteeri 

(x) Satu Kapanen 

 



Kari Janhonen
30.9.2021
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Kunnista siirretään hyvinvointialueille 
koko maan tasolla yhtä paljon 
kustannuksia ja tuloja

Siirtyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen 

kustannukset 19,9 mrd. euroa

Siirrettävät valtionosuudet 

6,45 mrd. euroa

• Soten osuus laskennallisista 
kustannuksista ja lisäosista, 
yht. 4,86 mrd. euroa

• Lisäksi 70 % veromenetysten 
korvauksista, yht. 1,59 mrd. euroa

Siirrettävät verotulot 

13,4 mrd. euroa

• Yhteisöverosta siirretään 
n. 0,57 mrd. euroa

• Kunnallisveron tuottoa alennetaan 
12,8 mrd. euroa; kaikkien kuntien 
kunnallisveroprosentteja alennetaan 
13,26 %-yksiköllä

PERIAATE:

Kuntien väliset 

kunnallisveroprosenttien 

vaihteluvälit ja kuntalaisten 

veroasteet pysyvät 

ennallaan 13,26 %-yksikön

(arvio) siirron jälkeen.
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Hyvinvointialueiden valtion 
rahoitus on laskennallista ja 
yleiskatteista
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Hyvinvointialueiden yleiskatteisen 
rahoituksen määräytymistekijät 
ryhmittäin

14,613 %

80,264 %

4,146 % 0,977 %

Asukasperusteinen

Palvelutarve (sis. pelan
riskikertoimen)
Olosuhdetekijät

Hyte
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Kunnilta siirtyvät 
kustannukset

Kunnilta siirtyvät 
kustannukset vuodelta 

2022

Laskennallinen rahoitus
vuonna 2023

Laskennallinen rahoitus
vuonna 2024

Palvelutarpeen kasvu
(some + 0,2 %-yks.)

Palvelutarpeen kasvu
(some + 0,2 %-yks.)

Palvelutarpeen kasvu
(some + 0,2 %-yks.)

Hyvinvointialueiden
hintaindeksi

Hyvinvointialueiden
hintaindeksi

Hyvinvointialueiden
hintaindeksi

(+/-) Tehtävämuutokset

(+/-) Tehtävämuutokset

(+/-) Tehtävämuutokset

(+/-) TA/TP 2022 korjaus

(+/-) Kustannustason tarkistus 
(2023 rahoitus)

Vuosi 2022 Vuosi 2023 Vuosi 2024 Vuosi 2025

Rahoituksen tason määräytyminen koko 
maan tasolla ja rahoituksen 
tarkistaminen
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Ansiotaso-
indeksi

60 %

Kuluttaja-
hintaindeksi

30 %

Hyvinvointialuetyönantajan 
sosiaaliturvamaksun muutos

10 %

Hyvinvointialueen hintaindeksin 
rakenne

• Kustannustason arvioitu muutos 

perustuu hyvinvointialueen 

hintaindeksiin, joka muodostuu

• 60 % ansiotasoindeksistä

• 30 % kuluttajahintaindeksistä 

• 10 % hyvinvointialuetyönantajan 

sosiaaliturvamaksun 

muutoksesta  
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Valtion rahoitus 

• Pohjois-Savon hyvinvointialueelle arvioidut siirtyvät 
kustannukset ovat 1.051.796.164 € (arvioon käytetty 
vuosien 2021 talousarvion ja 2022 taloussuunnitelman 
tietoja)

• Valtion laskennallinen rahoitus 1.039.400.765 €

• Rahoitusvaje 12.395.399 €
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VM talouskatsaus 5/2021
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VM talouskatsaus 5 / 2021
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VM talouskatsaus 5 / 2021
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Ansaintalogiikka hyvinvointialueella

• Tulot tulevat kuntien asukasluvun mukaan

• Suoraan 14,6 % eli 153 M€ Pohjois – Savossa,

• Välillisesti asukasluvun pohjalta lähes loput 1.050 M€:n rahoituksesta

• Kuntien elinvoima ratkaisee hyvinvointialueen tulopohjan

• Hyvinvointialueella rajattu mahdollisuus vaikuttaa tuloihin, 
vetovoimana hyvät sotepalvelut

• Menojen hillintä tärkeää 



14.10.2021 16

Alijäämän kattaminen

• §115
• Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

• § 123
• Valtiovarainministeriö voi käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, jos:

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

2) hyvinvointialueen konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 pro-
senttia kaksi tilikautta peräkkäin;

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

4) hyvinvointialueelle on myönnetty 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu lainanottovaltuus taikka 
kaksi kertaa kolmen peräkkäisen tilikauden aikana hyvinvointialueen rahoituksesta annetun 
lain 11 §:ssä tarkoitettua lisärahoitusta.
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Hyvinvointialue- ja 
maakuntajakolaki

• 2 §
• Hyvinvointialueiden yhdistymisellä tarkoitetaan hyvinvointialueiden muuttamista, jossa:

1) yksi tai useampi hyvinvointialue lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan hyvinvointialueeseen

2) hyvinvointialueet lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi hyvinvointialue; taikka

3) hyvinvointialue jaetaan kahden tai useamman hyvinvointialueen kesken siten, että jaettava 
hyvinvointialue lakkaa.

• 5 §

• Hyvinvointialueen muuttamisen edellytykset

Hyvinvointialuetta voidaan muuttaa, jos hyvinvointialueet täyttävät muutoksen jälkeen 1 §:n 2 
momentissa säädetyt edellytykset ja muutos parantaa:

1) hyvinvointialueen toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja 
tuottamisesta tai muuten edistää hyvinvointialueen toimintakykyä; taikka

2) hyvinvointialueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita.
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Hyvinvointialue- ja 
maakuntajakolaki
• 6 §

• Hyvinvointialueen muuttamisen vireillepano

Hyvinvointialueesta annetun lain 122 §:ssä tarkoitetussa hyvinvointialueen arviointimenettelyssä ollutta 
hyvinvointialuetta koskeva selvitys hyvinvointialueen muuttamisesta voi tulla vireille myös mainitussa 
pykälässä tarkoitetun arviointiryhmän ehdotuksesta.

• 8 §
• Hyvinvointialueen muuttamista koskevan aluejakoselvityksen määrääminen

Valtiovarainministeriö voi määrätä toimitettavaksi aluejakoselvityksen hyvinvointialueen muuttamisesta. 
Aluejakoselvitystä varten ministeriö asettaa muutoksen kohteena olevia hyvinvointialueita ja 
siirrettäväksi ehdotettua kuntaa kuultuaan yhden tai useamman aluejakoselvittäjän.

Aluejakoselvitys hyvinvointialueen muuttamisesta voidaan määrätä toimitettavaksi:

1) valtiovarainministeriön aloitteesta;

2) hyvinvointialueen tai kunnan esityksestä;

3) jos vähintään 20 prosenttia hyvinvointialueen äänioikeutetuista asukkaista tekee esityksen hyvinvointialueen 
muuttamista koskevan aluejakoselvityksen toimittamisesta;

4) hyvinvointialueesta annetun lain 122 §:ssä tarkoitetun arviointiryhmän esityksestä.
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Hyvinvointialueen rahoituksen 
kehittyminen

Hyvinvointialueen rahoituksen painelaskelmaa vuosille 2023 – 2030 
(VM 12.5.2021)

• Pohjatietona kunnilta siirtyvät vuoden 2022 kustannukset

• Rahoitus kasvaa koko maan tasolla rahoituslain mukaisen palvelutarpeen ja hintojen 
muutosten myötä

• Lisäksi huomioitu palvelutarpeen määräaikainen korotus 0,2 % vuosille 2023 – 2029

• Vuodesta 2025 lähtien kasvusta huomioitu 80 %

• Keskeinen määrittävä tekijä on Tilastokeskuksen alueellinen väestöennuste

• Rahoituksen jälkikäteistarkastusta, lisärahoitustarpeita tai tehtävämuutoksia ei 
huomioitu

• Koko maan rahoituksen jakamisessa alueille hyödynnetty THL:n some-mallin arviolta 
palvelutarpeen alueellisista muutoksista
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Muutostarpeet rahoituslakiin 
Pohjois-Savossa

• Asukasluvun osuutta tulisi pienentää, 14,6 %

• Asukastiheyskerrointa pitäisi tarkastella uudestaan, 1,5 %

• Yliopistollisuus pitäisi ottaa mukaan rahoituslakiin
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Kirje 

  

 19.10.2021  VN/25954/2021 
VN/25954/2021-OKM-1 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Opetus- ja kulttuuriministeriö     

PL 29 Meritullinkatu 10 29 516 001 91 359 335 kirjaamo@minedu.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki 35 829 516 001 

 
+358 9 135 9335 
 

 
     

  

 
Hyvinvointialueiden väliaikaiset toimielimet  
Suomen kunnat  
 
 
 
 

Hyvät sote-uudistuksen tekijät! 
Haluamme tiede- ja kulttuuri- sekä kuntaministereinä lähestyä teitä nuorten osallisuuden 
vahvistamisen asialla.  

Kulttuuri- ja tiedeministerin vastuualueelle ja johdettavaksi kuuluu nuorisolain (1285/2016) 24 § 
mukaisesti nuorten osallisuus. Kuntaministerin vastuulla on kuntalaki (410/2015). Kuntalain 26 §:ssä 
säädetään nuorten osallisuudesta nuorisovaltuuston osalta. Nuorten osallisuudesta säädetään myös 
sote-järjestämislaissa 29 §:ssä. Nuorten osallisuus nähdään lainsäätäjien toimesta tärkeäksi. 
Eduskunta hyväksyi sote-järjestämislain kesäkuussa 2021. 

Olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että nuorten mukaan ottaminen aikamme suurimmassa 
rakenteellisessa kehittämistoiminnassa on erityisen merkityksellinen ja tärkeä. Sote-uudistuksessa 
on keskeisintä Suomen elinvoimaisuuden - yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen tulevaisuuden 
ylläpitäminen. Motivaattorimme yhteiskunnan rakentamisessa on, että haluamme jättää sen entistä 
parempana nuoremmille sukupolville - lapsille ja nuorille. Tämän vuoksi emme voi jättää nuorten 
ääntä kuulematta. Heillä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueiden 
toimintaan. 

Miten me haluamme tukea ja kannustaa kuntia ja alueita muutoksessa - nuorten osallisuuden 
lisäämisessä? Me ministerit toivomme näkevämme, että hyvinvointialueilla annetaan riittävät 
resurssit alueellisille nuorisovaltuustoille sekä erilaisille osallisuuden muotojen kehittämiselle. Tämä 
vaatii sitä, että hyvinvointialueella on nimetty vastuuhenkilö ohjaamassa ja kehittämässä 
osallisuustoimintaa. Nuorten tulee saada tukea kokousmatkoihin, mahdollisuus ravitsevaan 
ruokailuun, reilu kokouspalkkio ja tukea laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämiseen ja 
vaikuttamiseen. Tämä vaatii myös sen, että henkilökuntaa koulutetaan osallisuuden 
ymmärtämisessä ja tietotaitojen kasvattamisessa. Osallisuuden tulee olla luontainen osa 
hyvinvointialueen työntekijöiden toimintaa ylhäältä alas asti. Osallisuus on mahdollisuuksien mukaan 
mukana olemista toiminnan suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan & arviointiin. 

Hyvä tapa olisi kirjata hallintosääntöön nuorten oikeus aloitteiden tekemiseen, puheoikeuteen ja 
läsnäolo-oikeuteen niin aluevaltuuston, -hallituksen kuin näiden alaisten toimielinten ja/tai 
työryhmien kokouksissa. Näin laajasti kirjatut oikeudet kaipaavat oheen tarkkaa ja osuvaa viestintää; 
toimivaa tiedonkulkua. Puhumattakaan hyvästä johtajuudesta. Viestinnän tulee olla laadukasta, 
kohderyhmälähtöistä ja ymmärrettävää. Tätä tukee osaltaan esteettömät tilat ja hybridiosallistumisen 
mahdollistaminen. Myös jo tehty työ kannattaa käyttää hyvinvointialueilla hyödyksi: nuorten 
osallisuuden eteen on tehty monia toimia niin kunnissa kuin maakunnissakin - yhteistyön merkitystä 
ei voi liikaa korostaa. 

Suomi tarvitsee sen lapsia ja nuoria. Meidän aikuisten tehtävä on osata kysyä, kuunnella ja antaa 
tilaa nuorten toteuttaa itseään ja kasvaa turvassa. Nuorilla on sanottavaa, uusia ideoita ja kykyä 
kantaa vastuuta - kysymys kuuluu, annammeko me aikuiset sille tilaa ja mahdollisuuksia? 
Osallisuudesta kasvaa vahva Suomi. Kaikille. 
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Lopuksi haluamme sanoa, että emme jätä hyvinvointialueita yksin. Parhaillaan virkahenkilömme 
opetus- ja kulttuuriministeriössä, valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä 
miettivät yhteistyössä alueiden tukemista osallisuusasioissa. Olemme tukenanne! 

 

Kunnioittavasti, 

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 

Kuntaministeri Sirpa Paatero 

 

Ohessa lista osallisuuden asiantuntijoihin, heihin kannattaa olla yhteydessä: 

Osallisuuden osaamiskeskus, https://www.nuortenakatemia.fi/osaamiskeskus/ 

Nuorisovaltuustojen Liitto ry (osallisuusoppaat), http://www.nuva.fi/oppaat 

Nuorten Suomi ry, http://www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/ 

Opinkirjo ja osallisuuden laatukriteerit, https://nuoretjaosallisuus.fi/ 

TEEHETKI #Nuoretjaosallisuus (osallisuuden pikaopit 20 minuutissa), 
https://nuoretjaosallisuus.fi/osaamiskeskusten-osallisuusryhma/ 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, https://alli.fi/palvelut/demokratiakasvatus-ja-osallisuus/ 

 

 

 

 
  

         
 

  
         

 



Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document

Asia / Sak / Case:
VN/25954/2021
OKM ja VM; Ministereiden Kurvinen ja Paatero yhteiskirje nuorten osallisuudesta

sote-uudistuksessa

Asiakirja / Dokument / Document:
VN/25954/2021-OKM-1
Ministereiden Kurvinen ja Paatero yhteiskirje nuorten osallisuudesta sote-

uudistuksessa

Allekirjoitukset / Underskrifter / Signatures:

Allekirjoittaja
Undertecknare
Signed by

Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date of signature

Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued by

Paatero Sirpa 91212040V 2021-10-22T11:57:35 C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK

Kurvinen Antti 91254348M 2021-10-25T16:00:53 C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK

Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift / Electronic certificate information:
0c504c60d2c89edd37d256d029c6e2ae70ba222c34398726e876de6a6a926b4c



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, 8-9, 11-12, 14-16 

Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueista annetun lain 139 §:n mukaan kirjal-
linen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 1-5, 8-9, 11-12, 14-16 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 
Pykälät: 6, 7, 10, 13 

 
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet 

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

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 
 

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

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

 

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

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä. 
 

 

 

B. VALITUSOSOITUS 
 

Pykälät: 6, 7, 10, 13 

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: 7, 13 

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

 

I Oikaisuohje 
 

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

 

 

Hankintaoikaisun tekoaika 
 

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

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


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

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

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

 
Toimitusosoite 

 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 

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

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

 
 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 
 

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

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

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

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
  

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

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

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

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

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

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

unionin virallisessa lehdessä; tai 
 

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

 
Valituksen sisältö 

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



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

 
Valituksen toimittaminen 

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

 
Valituskielto 

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

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

 
 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
 

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

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

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

☐ lähetetty tiedoksi kirjeellä      .     .20       

 
________________________________________ lle  
(asianosaisen nimi) 
 

☐ lähetetty tiedoksi sähköpostilla      .     .20      

 
 ________________________________________ lle  
(asianosaisen nimi) 
    
________________________________________ 
Tiedoksiantajan allekirjoitus 
 

☐ luovutettu                                                                ssa      .     .20      

 
________________________________________ lle 
(asianosaisen nimi) 
 
  


