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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 7/2021 

Ajankohta:  maanantai 18.10.2021 klo 12:30 – 15:30 

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: 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

PÄÄTÖS: 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Ilkka Fritius ja Kirsi-Tiina Ikonen. 

PÄÄTÖS: 

 

5. Linjaus tukipalveluista  

Muutosjohtaja Janne Niemeläisen valmistelusta. 

Hyvinvointialueen luovuttajaorganisaatioiden tukipalveluiden tuottamisesta vastaavat tällä 

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

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

sairaanhoitopiirin osakeomistukset em. tukipalveluyhtiöistä. Hyvinvointialueella on 

mahdollisuus järjestää tukipalveluiden tuottaminen mm. seuraavilla tavoilla: 

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

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

hyvinvointialueen välillä ei ole sellaista oikeudellista yhteyttä, mikä muodostaisi perusteen 

palveluiden tuottamiselle ja ne ovat toisistaan erillisiä oikeushenkilöitä.   

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

tukipalveluiden tuottamismahdollisuuksia. Lisäksi Kuntaliitto on järjestänyt erillisen 

tukipalveluwebinaarin, missä tukipalveluiden tuottamismahdollisuuksia on käyty läpi.  

Tukipalveluyhtiöiden toimitusjohtajat ovat olleet Vaten johtoryhmän kuultavina ja he ovat 

kertoneet kuinka tuottaisivat tukipalvelut hyvinvointialueelle. Toimitusjohtajia oli pyydetty 

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

tukipalvelut alenevassa rahoituksessa.  

Lain asettamien määräaikojen puitteissa hyvinvointialueen tukipalveluita ei ole mahdollista 

organisoida omaksi toiminnaksi. Lisäksi omana toimintana tukipalveluiden tuottaminen 

sitoisi merkittävästi hallinnollisia henkilöstöresursseja. Laajamittainen kilpailuttaminenkaan 

ei ole mahdollista määräaikojen puitteissa. Ainoa mahdollinen ja tarkoituksenmukainen tapa 

tukipalveluiden tuottamiseen on valmistella tukipalvelut tuotettavaksi tukeutumalla nykyisiin 

in-house tukipalveluyhtiöihin pl. Järviseudun työterveyshuolto Oy. Tukipalveluyhtiön 

tehtävänä olisi varmistaa kattavien tukipalveluiden tuottaminen joko kokonaan omana 

toimintana tai omana toimintana lisättynä täydentävillä ostopalveluilla.  

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

työterveyspalvelusopimus alla olevien alueiden henkilöstölle (reilu 2000 hlöä):  

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

 
Esihenkilöt ovat osa henkilöstöä ja heidän työn kuormitustekijöitä tulisi tarkastella samalla 

tavalla kuin muiden ammattiryhmien. Erityisenä huomiona ja huolena on esihenkilöiden 

työssä jaksaminen ja sen tukeminen työterveysyhteistyönä.   

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

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

lasku kertovat  
- työterveyshuollon ymmärrys organisaation henkilöstön terveydellisen työkyvyn 

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

tuon tiedon hyödyntäminen  
- toiminnan kehittäminen yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa; työterveyshuolto 

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

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

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

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

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

hyvinvointialue tulee saamaan noin 10 M€ vähemmän rahoitusta siirtymäkauden jälkeen 

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

hyvinvointialueella ydinpalveluiden ohella myös palveluja tuottavissa in-houseyhtiöissä.  

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

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

toimintamalleja ja hinnoittelua hyvissä ajoin ennen vuotta 2023.   

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

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

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

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

Valmistelijan päätösesitys VATElle:  

Vate päättää, että:  

1) hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottaminen valmistellaan pääsääntöisesti nykyisten in-

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

varaan.  

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

missä he sitoutuvat tuottamaan tukipalvelut koko hyvinvointialueelle.   

3) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin tulee laatia riskianalyysi tukipalveluiden tuottamisesta 

hyvinvointialueelle viimeistään 15.11.2021 mennessä.  

4) tukipalveluyhtiöiden ja Islabin kanssa käynnistetään neuvottelut tuottavuusohjelmien 

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

tarkoituksenmukaisempi toteuttaa, voidaan tukipalvelu valmistella sen mukaan.  

6) työterveyshuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen päätetään myöhemmin 

erikseen; tukeudutaanko Järviseudun työterveys Oy:n palveluihin vai kilpailutetaanko 

työterveyshuollon palvelut kokonaisuudessaan. Työterveyshuollon palveluista käydään 

neuvottelua Järviseudun työterveys Oy:n ja pääomistajien kanssa ennen mahdollisesta 

kilpailuttamisesta päättämistä.  

Esittelijän päätösehdotus: 

 Vate päättää hyväksyä valmistelijan tekemän päätösesityksen. 

PÄÄTÖS: 

 

6. VATEn seurantaryhmän asettaminen  

Keväällä 2021 kuntien ja kuntayhtymien kanssa väliaikaisen valmistelutoimielimen 
kokoonpanosta sovittaessa sovittiin myös, että väliaikainen valmistelutoimielin asettaa 
valmistelun tueksi poliittisen seurantaryhmän, jona toimii aiemmin maakuntahallituksen 
asettama POSOTE20-hankkeen seurantaryhmä.   
 
Seurantaryhmä koostuu maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistosta ja 
sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta, täydennettynä niiden 
poliittisten puolueiden edustajilla, jotka eivät ole näissä luottamustehtävissä edustettuna. 
 
Kuntavaalien 2021 tulosten perusteella VATEn seurantaryhmään nimetään:  
 
- maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä (KESK)  
- maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Pia Hedman (SDP)  
- maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Jouni Holopainen (KOK)  
- maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markku Eestilä (KOK)  
- maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen (SDP)  
- maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riikka Pirkkalainen (KESK)  
- sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi (KESK)  
- sairaanhoitopiirin hallituksen 1. varapuheenjohtaja nimi (PERUS)  
- sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja nimi (KOK)  
- sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja nimi (SDP)  
- sairaanhoitopiirin valtuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Back-Hytönen (KESK)  

 
Vihreiden ja vasemmistoliiton piirijärjestöt ovat nimenneet edustajikseen 
seurantaryhmään: 
- maakuntahallituksen jäsen Anne Roponen (VIHR), varalla Ari Paanala  
- Janne Parkkila (VAS), varalla Jaakko Turunen 
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Esittelijän päätösesitys: 

Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin asettaa VATEn seurantaryhmään kuntavaalien 

2021 tulosten pohjalta ja keväällä VATEn asettamisen yhteydessä sovitulla tavalla em. 

maakuntahallituksen ja maakuntavaltuusto puheenjohtajiston sekä sairaanhoitopiirin 

hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston täydennettynä vihreiden ja vasemmistoliiton 

edustajalla. 

PÄÄTÖS: 

 

7. Hyvinvointialueen talousskenaariot  

Kari Janhonen esittelee Pohjois-Savon hyvinvointialueen rahoitusskenaarioita liitteen 2 

pohjalta. 

Esittelijän päätösesitys: 

 VATE merkitsee tiedoksi saadun talousskenaariokatsauksen. 

PÄÄTÖS: 

 

8. ICT-muutossuunnitelma ja ICT-muutosrahoitushakemus  

ICT-muutosjohtaja Tuomo  Pekkarinen esittelee perjantaihin 22.10.2021 mennessä 

jätettävää ICT-muutosrahoitushakemusta. 

- Nopeutettu haku tehty viime viikolla  
Sisältö 
• Suunnitteluprojektit: Arkkitehtuuri ja hankevalmistelu, Perus ICT*, Keskitetty 
laitehallinta, TOSI-järjestelmät, TORI-järjestelmät 
• Asianhallinnan käyttöönotto 
 

- Varsinainen hakemus + ICT muutoslomake (€) 
Hallinnon tehtävät 
• 80% valmiina kuvattuna 
TORI 
• Muut osa-alueet valmiina paitsi TAHEn osalta kustannusarvio valmistumassa 
TOSI (sis. PELA+ensihoito) 
• APTJ:n  muutamia toimittajatarjouksia puuttuu 
• Muuten materiaali kasassa. Tietojen koostaminen master-exceliin kesken 
Perus ICT 
• Tiedot tarkentuvat loppuviikon aikana ja osa tiedoista jo viety master-exceliin 
Infran järjestelmät 
• Tiedot tarkentuvat loppuviikon aikana ja osa tiedoista jo viety master-exceliin 
Muut välttämättömät tehtävät 
• Tunnistettu useita tehtäviä  

 
Hakemuksen allekirjoittavat kaksi VATEn puheenjohtajistosta kokouksessa asian käsittelyn 
jälkeen. 
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Esittelijän päätösesitys: 

VATE päättää jättää Tuomo Pekkarisen esittelemän ICT-muutoshakemuksen ja antaa Tuomo 

Pekkariselle oikeudet viimeistellä hakemusta 22.10.2021 saakka. 

PÄÄTÖS: 

 

9. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmälinjaukset  

ICT-muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen esittelee talous- ja henkilöstöhallinnon 

tietojärjestelmälinjausehdotukset kokouksessa. 

Esittelijän päätösesitys:  

VATE päättää hyväksyä esitetyt talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmälinjaukset 

osaksi valmistelua. 

PÄÄTÖS: 

10. Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluprosessit 

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 

käynnistämisen valmistelua, ja sen toimivalta määräytyy toimeenpanolain (Laki sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 

lainsäädännön voimaanpanosta) sekä hyväksymänsä työjärjestyksen mukaisesti. Väliaikaisen 

toimielimen jäsen toimii tehtävässään rikosoikeudellisella virkavastuulla. 

Väliaikaisella valmistelutoimielimellä on lakisääteiset tehtävät ja toimivalta, jotka 

määräytyvät hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön toimeenpanolaissa (Laki 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön voimaanpanosta). 

Väliaikaisen toimielimen jäsenet eivät edusta taustaorganisaatiotaan vaan toimivat 

virkavastuulla toimeenpanolain 10 pykälässä (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 

pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 

voimaanpanosta) tehtävissä:  

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; 
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan 
valintaa 
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta 
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen 
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8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi 
liittyvät asiat. 
9) valmistella ja toteuttaa edellä 1—8 kohtia koskeva riskienhallinta. 
 
Laissa olevien tehtävien lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin 

10) vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelytavan toteuttamisesta 
ja määrää väliaikaisen valmisteluntoimielimen asiakirjahallinnosta vastaavan virkasuhteisen 
henkilön, 
11) päättää tarvittaessa valtionavustusten hakemisesta, 
12) laatii vuoden 2021 tilinpäätöksen,  
13) vastaa maksuvalmiuden ylläpitämisestä ja maksuliikenteen hoitamisesta, 
14) vastaa kirjanpidosta ja talouden seurannasta, 
15) aloittaa talousarviovalmistelun vuodelle 2023, 
16) perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen ja nimeää siihen jäsenet, 
17) nimeää tarvittaessa työsuojelupäällikön, 
18) perustaa tarvittaessa työsuojelutoimikunnan ja nimeää siihen jäsenet, 
19) hyväksyy väliaikaishallintoa koskevat lakisääteiset työnantaja-asiakirjat,   
20) vastaa väliaikaisen valmistelutoimielimen viestinnästä sekä 
21) vastaa muista mahdollisista sille osoitetuista tehtävistä. 

Väliaikaisella valmistelutoimielimellä on esittelijä, joka johtaa operatiivista valmistelua. 

Muutosjohtajat toimivat vastuullisina valmistelijoina. Asiat väliaikaiselle 

valmistelutoimielimelle päätettäväksi valmistellaan johtoryhmän kautta 

vastuuvalmistelijan esittelystä. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi sen hyväksymän työjärjestyksen 

mukaisen asioiden valmistelun ja esittelyn päätettäväksi. 

PÄÄTÖS: 

 

11. Sansian käyttäminen hankintojen kilpailuttamisessa 

Vaten toimikauden aikana tulee tarve kilpailuttaa mm. erilaisia konsulttipalveluita. Koska 

Vate ei ole hankkinut Sansian osakkeita, tulee Sansian käytön perustua sairaanhoitopiirin 

osakkuuteen Sansiassa.  

Valmistelijan päätösesitys VATElle:  

Vate päättää käyttää Sansian hankintapalveluita sairaanhoitopiirin osakkuuden perusteella. 

Vaten ja sairaanhoitopiirin välille solmitaan asiasta sopimus samoin kuin Monetran 

palveluiden käyttämisen osalta on solmittu. 

Esittelijän päätösesitys: 

VATE hyväksyy valmistelijan päätösesityksen. 

PÄÄTÖS: 
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12.  Säätiö-, osuuskunta ja yhdistysselvityksen hankinta 

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.  

Valmistelijan päätösesitys VATElle:  

Vate päättää hankkia ulkopuolisen konsulttiselvityksen nykyisten säätiöiden, osuuskuntien ja 

yhdistysten mahdollisuudesta tuottaa palveluita hyvinvointialueelle. Kustannukset katetaan 

arvonlisäveron palautuksesta. Hankinnan ennakoitu arvo on alle 20.000 €.  

Esittelijän päätösesitys: 

 VATE hyväksyy valmistelijan päätösesityksen. 

PÄÄTÖS: 

 

13. Muut asiat 

Esittelijän päätösesitys: 

PÄÄTÖS: 

 

14. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset. 

Esittelijän päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi, että kokousvaraukset on tehty 1. kokouksessa sovitulla tavalla 23.3.2022 

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

hänen itse siirtää kutsu varahenkilölleen. 

PÄÄTÖS: 

 

15. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: 

 

 

 

 

 



 Esityslista 
 
 18.10.2021 

   
 

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

 

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
Ilkka Fritius   Kirsi-Tiina Ikonen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen. 
 
 
 
 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pshva.fi/
http://www.pshva.fi/


  LIITE1 

Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet 

Kokoukseen osallistuminen 18.10.2021 

( ) Kirsi-Tiina Ikonen  ( ) Eeva Suomalainen 

( ) Jari Saarinen (pj) ( ) Mikko Korhonen 

( ) Vesa Toivanen ( ) Tanja Tilles-Tirkkonen 

( ) Anne Waldén  ( ) Jukka Tiihonen 

( ) Kati Kantanen  ( ) Merja Vartiainen 

( ) Antti Jokikokko  ( ) Petteri Ristikangas 

( ) Eija Komulainen  ( ) Kirsi Solmari  

( ) Reetta Kettunen ( ) Joonas Hänninen 

( ) Timo Tuunainen  ( ) Anitta Korhonen  

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

( ) Janne Niemeläinen ( ) Anne Kantanen 

( ) Leila Pekkanen ( ) Petteri Soininen 

( ) Eija Peltonen ( ) Jari Lukkarinen 

( ) Olli Lappalainen  ( ) Minna Hiltunen T  

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

( ) Ilkka Fritius          ( ) Kirsi Ruutala 

                                                                                                                                                  

Muut osallistujat: 

( ) Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja 

( ) Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja 

( ) Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja 

( ) Petteri Alanko, viestintäjohtaja 

 

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta 

( ) Jussi Lampi, hankejohtaja 

( ) Tarja Miettinen, sihteeri 

( ) Satu Kapanen, talousassistentti 

 



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 
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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




