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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 9/2021 

Ajankohta:  keskiviikko 17.11.2021 klo 12:30 – 13:26 

Paikka:  Maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio) tai TEAMS 

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

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Todettiin kokoukseen osallistujat liitteen 1 mukaisesti. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Kati Kantanen ja Antti Jokikokko. 

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Kantanen ja Antti Jokikokko. 

 

5. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden maksaminen 

Valmistelija Tarja Miettinen 

Kunnissa ja kuntayhtymissä poliittisille toimielimille korvataan kokouksiin osallistuminen ko-

kouspalkkioin ja mahdollisesti esitetyin ansiomenetyskorvauksin ja matkakuluin. Väliaikainen 

valmistelutoimielin on asettanut työnsä tueksi poliittisen seurantaryhmän.  
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Valmistelijan päätösesitys: 

Pohjois-Savon liitto toimii hallinnollisena tukena väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Tästä 

syystä esitän, että VATEn seurantaryhmälle kokouksista maksettavat korvaukset perustuvat 

Pohjois-Savon liitossa oleviin käytäntöihin ja kokouspalkkiotasoihin. 

Sen sijaan valmistelun aikana poliittisten piirijärjestöjen kanssa pidettävistä poliittisista ilta-

mista ei osallistumisesta korvausta makseta. 

Asia käsiteltiin VATEn johtoryhmässä 11.11.2021. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää maksaa VATEn seurantaryhmälle kokouksista kor-

vaukset Pohjois-Savon liiton käytäntöjen mukaisesti. Sen sijaan valmistelun aikana poliittis-

ten piirijärjestöjen kanssa pidettävistä poliittisista iltamista ei osallistumisesta korvausta 

makseta. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti. 

 

6. Paikalliset sopimukset hälytysrahasta 

Valmistelija Janne Niemeläinen 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on suosittanut linjauksis-

saan pysyä maltillisissa palkkausratkaisuissa sekä paikallisissa sopimuksissa. Alueen hoito-

henkilöstön resurssien saatavuustilanne on kuitenkin johtanut siihen, että muutamissa luo-

vuttajaorganisaatiossa on ollut pakottava tarve sopia korotetusta hälytysrahasta resurssien 

saatavuuden turvaamisen vuoksi. 

Mm. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat tehneet VATE:n linjausten jäl-

keen korotetun hälytysrahasopimuksen. Molempien sopimusten sisältö on hyvin saman sisäl-

töinen, perus hälytysraha 100e ja arkipyhä sekä lomajaksoilta 160e. 

Asia käsiteltiin VATEn johtoryhmässä 11.11.2021. 

Valmistelijan päätösesitys: 

VATE suosittaa edelleen maltillisia palkkausratkaisuja, mutta toteaa, että kukin luovuttaja 

organisaatio päättää paikallisista sopimuksistaan ja palkkausratkaisuistaan 31.12.2022 

saakka. 

HR-vastuuvalmistelija Kaarina Halonen (kaarina.halonen@kuh.fi) voi tarvittaessa välittää teh-

tyjen paikallisten sopimusten sisällöt tietoa kaipaaville organisaatioille. 

Esittelijän päätösehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää suosittaa edelleen maltillisia palkkausratkaisuja, 

mutta toteaa, että kukin luovuttajaorganisaatio päättää paikallisista sopimuksistaan ja palk-

kausratkaisuistaan 31.12.2022 saakka. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti. 
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7. THL:n Kuopion turvakodin siirtyminen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija Mari Antikainen 

Lähtökohtana siirrossa on, että THL järjestäjänä on ilmoittanut hyväksyvänsä Kuopion turva-

kodin palvelutuotannon siirron hyvinvointialueelle, jolloin Kuopion turvakodin sopimus ja 

henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueelle. Lisäksi on huomionarviosta, että sosiaalihuoltolain 

11§ määrittelee, että sosiaalipalveluja on järjestettävä lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä 

muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen, joten yhden järjestä-

jän malliin siirryttäessä voidaan yhdistää nyt koko alueen asukkaiden osalta sekä turvakoti-

jakso että sen jälkeinen sosiaalihuollon tuki yhdenmukaiseksi. Lisätietoja kokonaisuudesta 

liitteessä 2. 

Asia käsiteltiin VATEn johtoryhmässä 11.11.2021. 

Valmistelijan päätösesitys: 

VATE jory  

- päättää viedä VATElle linjattavaksi, että THL:n alainen Kuopion turvakoti siirtyy palveluna 

ja henkilöstöineen hyvinvointialueelle ja  

- päättää esittää VATElle merkittäväksi tiedoksi, että hyvinvointialue on jatkossa turvako-

din palveluntuottaja suhteessa THL:llään. Siirtymävaiheessa kaupunki toteuttaa investo-

rin avulla tarvittavan rakennuksen vuokrasopimusmallilla (ennakkotietona / arviona n. 25 

vuoden vuokra-ajalla) ja sopimukseen otetaan ehto, jonka mukaan se voidaan siirtää hy-

vinvointialueen vastattavaksi eli kyse on vuokramiehen vaihtumisesta. 

- Päättää viedä VATElle todettavaksi, että turvakotitoiminta on 100%:sti valtion rahoituk-

sella tapahtuvaa toimintaa.  

 
Esittelijän päätösesitys: 

-    VATE linjaa, että THL:n alainen Kuopion turvakoti siirtyy palveluna ja henkilöstöineen     

hyvinvointialueelle ja  

-   VATE merkitsee tiedoksi, että hyvinvointialue on jatkossa turvakodin palveluntuottaja 

suhteessa THL:llään. Siirtymävaiheessa kaupunki toteuttaa investorin avulla tarvittavan 

rakennuksen vuokrasopimusmallilla (ennakkotietona / arviona n. 25 vuoden vuokra-ajalla) 

ja sopimukseen otetaan ehto, jonka mukaan se voidaan siirtää hyvinvointialueen vastatta-

vaksi eli kyse on vuokramiehen vaihtumisesta. 

-  VATE merkitsee tiedoksi, että turvakotitoiminta on 100%:sti valtion rahoituksella tapahtu-

vaa toimintaa. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti. 
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8. Sosiaalinen luototus osaksi sosiaalihuollon palveluita Pohjois-Savon hyvinvointialueella 

Valmistelija Mari Antikainen 

Sosiaalinen luototus on mahdollista ottaa käyttöön koko hyvinvointialueella työikäisten pal-

veluissa suunnitelmallisen sosiaalityön välineenä tai keskittää erilliseen sosiaalisen luototuk-

sen yksikköön. Olennaista on tarjota asiakkaille riittävästä taloudellista neuvontaa ja oh-

jausta takaisinmaksuajan aikana lisävelkaantumisen välttämiseksi osana taloussosiaalityötä. 

Liitteenä 3 lisää tietoa sosiaalisesta luototuksesta. 

Asia käsiteltiin VATEn johtoryhmässä 11.11.2021. 

Valmistelijan päätösesitys: 

VATE jory päättää viedä VATElle linjattavaksi, että 

-  Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalihuollon palveluissa otetaan käyttöön koko hyvin-

vointialueella työikäisten palveluissa sosiaalinen luototus 1.1.2023 alkaen 

- Ja päättää viedä VATElle todettavaksi, että hyvinvointialueen päätöksenteossa (alueval-

tuusto) määritellään myöhemmin mm. sosiaalisen luototuksen perusteet ja luoton koko-

naispääoma, luoton enimmäismäärä ja luoton takaisinmaksuaika. 

- ja päättää viedä VATElle vaikutusten arviointina todettavaksi, että sosiaalinen luototus on 

sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syr-

jäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista 

(erityisesti nuoret aikuiset). Sote 100 -lakipakettiesityksessä sosiaalisen luototuksen järjes-

tämistahoksi on teknisesti muutettu hyvinvointialue. Hallitusohjelmassa tavoitellaan sosi-

aalisen luototuksen valtakunnallistamista, joten kyvykkyys em. palvelutuotantoon turva-

taan em. palvelun siirrolla. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin linjaa, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalihuollon 

palveluissa otetaan käyttöön koko hyvinvointialueella työikäisten palveluissa sosiaalinen luo-

totus 1.1.2023 alkaen. 

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueen päätöksenteossa (alue-

valtuusto) määritellään myöhemmin mm. sosiaalisen luototuksen perusteet ja luoton koko-

naispääoma, luoton enimmäismäärä ja luoton takaisinmaksuaika. 

Vaikutusten arviointina väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sosiaalinen luototus on 

sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäy-

tymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista (erityi-

sesti nuoret aikuiset). Sote 100 -lakipakettiesityksessä sosiaalisen luototuksen järjestämista-

hoksi on teknisesti muutettu hyvinvointialue. Hallitusohjelmassa tavoitellaan sosiaalisen luo-

totuksen valtakunnallistamista, joten kyvykkyys em. palvelutuotantoon turvataan em. palve-

lun siirrolla. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti. 
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9. Valtakunnallinen perhekeskusmalli suunnittelutyön pohjaksi lasten, nuorten ja perheiden palveluun 

Pohjois-Savon hyvinvointialueella 

Valmistelija Mari Antikainen  

VATE jory päättää viedä VATElle hyväksyttäväksi, että lasten, nuorten ja perheiden palvelui-

den suunnittelun 

1.  Valtakunnallisen perhekeskusmallin pohjalta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.  
 

2. Valtakunnallinen perhekeskusmalli sisältää lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut seuraa-

vasti: äitiys- ja lastenneuvola, avoterveydenhuollon lääkäripalvelut, psykologipalvelut, eh-

käisy- ja seksuaaliterveysneuvonta, lapsiperheiden terapia- ja kuntoutuspalvelut (puhe-, fy-

sio-, toiminta- ja ravitsemusterapia), lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut, eh-

käisevä suun terveydenhuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perhetyö, lapsiperheiden 

kotipalvelu, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perheoi-

keudelliset palvelut (mm. neuvolayhteistyö), opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 

ja avoin kohtaamispaikkatoiminta (järjestötyönä). Kansallinen malli liitteenä. 

 
3. Perhekeskus toimii osaltaan rakenteena lapsiperheille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalve-

lujen ja muiden palvelujen yhteensovittamiselle (integraatiolle) sekä yhteistoiminnallisista 

toimintatavoista ja yhtenäisistä käytännöistä sopimiselle. 

 
4. Perhekeskuksella tarkoitetaan yhteensovitettua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja 

avun tarpeisiin vastaavaa monialaista palveluverkostoa, joka toimii ja jota johdetaan kokonai-

suutena. Kokonaisuudella on yhteiset tavoitteet, yhteinen viitekehys, arvopohja ja yhdessä 

sovitut toimintatavat. Perhekeskuksen palvelut on tarkoitettu kaikille lapsille, nuorille ja per-

heille: lasta odottavat perheet, alle kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa, kouluikäiset 

lapset ja heidän perheensä sekä 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, nuoret ja heidän per-

heet (Hastrup ym. 2021). 

 
5. Erityistason sosiaali- ja terveyspalveluiden jalkautuvat ja konsultaatiot tuotetaan peruspalve-

luiden tueksi (lastensuojelu, lasten- ja nuorisopsykiatria, pediatria, neurologia, gynekologia, 

vammaispalvelut) erikseen sovittavalla tavalla. 

 

6. Lopullinen perhekeskustoiminnan organisoituminen ja johtamisjärjestelmä yhteen sovitetaan 

hyvinvointialueen kokonaisuuden ja kokonaislinjausten mukaiseksi.  

 

7. Perhekeskuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosto toimii jatkossa mm. kuntien 

(esim. varhaiskasvatus ja opetus) ja kumppaneiden palveluja ja toimintaa yhteensovittaen ja 

yhteisesti kehittäen. 

Asia oli VATEn johtoryhmässä 11.11.2021. 
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Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä valmistelijan päätösesityksen lasten, nuor-

ten ja perheiden palveluiden suunnittelusta. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti. 

 

10. Vaalijalan siirtosuunnittelun lähtökohdat 

Valmistelija Mari Antikainen 

Pohjois-Savossa kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden palvelukokonaisuutta on 

edeltävillä sote-uudistuskausilla valmisteltu pitkäjänteisesti tavoitteena koota vammaispalve-

lut kattavasti asukkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Sote-valmistelun aikakausilla (2018 - 

2019) ja 2020 on jo alustavasti linjattu, että hyvinvointialueella vammaisten palvelukokonai-

suus edellyttää peruspalveluiden lisäksi toimivaa monialaista, erityispalvelukokonaisuutta, 

jonka asiakkaina ovat monivammaiset, kehitysvammaiset, kehitysvammapsykiatriset, neuro-

psykiatriset, autismikirjoon kuuluvat asiakkaat sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuo-

ret.  

Vammaispalveluiden alatyöryhmä on käsitellyt sote-uudistuksen voimaanpanolain koskien 

erityishuoltopiirien palveluita ja tehnyt esityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestä-

misvastuusta. Arvolähtökohtana on YK:n vammaisyleissopimuksen lähtökohta: vammaisuu-

den ja siihen liittyvien palvelutarpeiden määrittelyssä keskeistä on vammaisen henkilön 

suhde toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan. Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään 

hyvinvointialueella yhdenvertaisuus- ja normaalisuusperiaatteella niin, että he saavat palve-

lunsa ja voivat osallistua asukkaana omassa elinympäristössään, omien läheisten kanssa. 

(STM julkaisu 2/2018 Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen: YK:n vammaisten henkilöi-

den oikeuksien yleissopimuksien kansallinen toimintaohjelma 2018-2019 ).  

SOTE –voimaanpanolain 57§ mukaisesti Vaalijalan kuntayhtymän tilat, henkilöstö ja omai-

suus siirtyvät siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö 

pääasiallisesti työskentelee. Palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä yhdelle järjestäjälle 

mahdollistuu perustason ja erityistason palveluiden integraatio, joka tukee em. Yleissopi-

muksen tavoitteita.  

Valmistelijan päätösesitys: 

VATE JORY päättää viedä VATElle hyväksyttäväksi Vaalijalan siirtosuunnittelun lähtökohdat 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle seuraavasti: 

VATE päättää, että 

1) SOTE-voimaanpanolain / järjestämislain mukaisesti kaikki Pohjois-Savossa sijaitsevat Vaali-

jalan yksiköt ja palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle (lisätietoja ja Vaalijalasta siirtyvien palve-

luiden luettelo liitteenä 4). 

2) Siirtosuunnitteluun laaditaan etukäteen huolellinen projektisuunnitelma asiakas- ja hen-

kilö ym. Turvallisuuden takaamiseksi ja palvelutuotannon siirtoon liittyvien mahdollisten ris-

kien ehkäisemiseksi (riskien arviointi liitteenä 5). 
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3) Vaalijalan hallinnassa olevat siirtyvät asiakas- ja potilastiedot huomioidaan siirtyvinä asia-

kastietoina osana ICT –suunnittelua. 

4) Siirtyvien yksiköiden asiakas-, omais- ja henkilöstön viestinnästä huolehditaan samoin pe-

riaattein kuin muu hyvinvointialueen henkilöstö ja sidosryhmät. 

5) erityispalveluiden siirtymisen tueksi käynnistetään (aikaisempi POSOTE -valmistelu poh-

jalla) tarkempi valmistelu monialaisen erityisyksikön suunnittelusta ja palvelutuotannon ku-

vaamisesta (poliklinikka- ja kuntoutuspalvelut). 

6) Siirtymäajan palveluiden osalta (2023 - 2024) käynnistetään aluevaltuuston päätöksen-

teon ennakkovalmistelua edellyttävät tarveselvitykset seuraavasti: 1) lasten, nuorten ja ai-

kuisten kuntoutus ja tilapäishoito 2) Erityislasten ja nuorten asumis- ja kuntoutusyksikkö 3) 

Aistimonivammaisten pitkäaikainen kuntoutus. 

7)  Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä tuottamiksi palveluiksi jäävät erityis-

huoltolain mukainen ja THL:n määräämä tahdosta riippumaton hoito (oikeuspsykiatrinen 

hoito), lähetteellinen erityisen vaativa kehitysvammaisten lääketieteellinen hoito (siltä osin 

kun hyvinvointialue ei itse tuota), Pohjois-Savon ulkopuolella Vaalijalan tuottamat asumispal-

velut, joissa hyvinvointialueen asiakkailla pitkäaikainen koti (siirto vain asiakkaan ja hänen 

läheistensä aloitteesta). 

8) Palveluiden siirtosuunnitteluun osallistetaan mm. alueen vammaisneuvostot ja läheiset 

myöhemmin hyvinvointialueen osallisuussuunnittelussa sovittavalla tavalla. 

 Asia oli VATEn johtoryhmässä 11.11.2021. 

Esittelijän päätösesitys:  

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä Vaalijalan siirtosuunnittelun lähtökohdat 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valmistelijan päätösesityksen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Ilkka Fritius esitti asian pöydälle jättämistä, mutta esitystä ei kannatettu, joten puheenjoh-

taja jatkoi asian käsittelyä.  

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi esittelijän päätösesityksen.  

Ilkka Fritius jätti asiasta kokouksessa eriävän mielipiteen, jonka hän pyysi kirjaamaan pöytä-

kirjaan. Kokouksen jälkeen toimitettu eriävä mielipide on seuraava:” Pohjois-Savon VATe ei 

tulisi linjata 17.11.2021 Vaalijalan palvelujen siirtosuunnitelmia (esityslista kohta 10). Asiasta 

on sovittu suunnittelutapaamiset marras-joulukuussa, jotka voivat tuoda uutta tietoa linjauk-

siin. Päätös on ainakin hengeltään lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koske-

van uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 

(616/2021) 57 § vastainen, koska siinä mainituista palveluista sopimista ei ole aloitettu. Sa-

von erityishuoltopiiri on asian valmistelussa ohitettu ja se ei ole lakisääteisen yhteisen val-

mistelutoiminnan mukaista.” 

 

11. Neulamäen pelastusasemahanke 

Valmistelija Jukka Koponen 
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Maakunnallisen keskuspelastusaseman (Neulamäki) uusimiseen liittyvä tarveselvitys on hy-

väksytty vuonna 2018 ja hankesuunnitelma v. 2020 (liitteet 1 ja 2). Keskeisimpiä hankkeen 

tavoitteita ovat toimintavalmiuden ja aseman toiminnallisten ominaisuuksien parantaminen 

sekä vakavien sisäilmaongelmien poistaminen. 

 
Pelastusasemalta tuotetaan kaikkia pelastustoimen palveluita. Pelastustoiminnan ja ensihoi-

don palveluita tuotetaan 24/7. Asemalla ovat myös mm. maakunnalliset asiantuntija-, johto- 

ja tukipalvelut, toimintakykytestauksen tilat, erikoiskalustoa, palomuseotila, keskitetty varus-

teiden ja kaluston testi-/huoltotoiminta sekä turvallisuusviestintä- ja koulutustoimintaa. Osa 

toiminnoista liittyy tilanne- ja johtokeskusjärjestelyihin sekä ylimaakunnalliseen palvelutuo-

tantoon. 

 
Neulamäen uuden pelastusaseman toteuttaminen on valmisteltu toteutettavaksi hankesuun-

nitelma-asiakirjan mukaisesti vuokratilamallilla pitkällä (25 vuotta) vuokrasopimuksella. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 13 M€, pelastusaseman hyötyala 2990 m² ja brutto-

ala 4600 m². Hankkeen aikataulu on seuraava: 

• Lopulliset tarjouspyynnöt lähtevät vko 48 (v. 2021) 

• Tarjoukset saapuvat vko 5 (v. 2022) 

• Investorin valintaesitys 2/2022 aluepelastuslautakuntaan ja VATElle 

• Alustava vuokrasopimus hyvinvointialueen hyväksyttäväksi 3/2022 

• Rakentaminen alkaa kesällä 2022 

• Uuden pelastusaseman käyttöönotto 3/2024, jolloin vuokranmaksu alkaa. 

 
 Asia oli VATEn johtoryhmässä 11.11.2021. 
 
Valmistelijan päätösesitys: 

 
Johtoryhmä merkitsee asian tiedoksi ja lähettää Neulamäen pelastusasemahankkeen toteu-

tussuunnitelman VATElle tiedoksi tulevaa investorin valinta- ja vuokrasopimusesitystä var-

ten. 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi Neulamäen pelastusasemahankkeen to-

teutussuunnitelman tulevaa investorin valinta- ja vuokrasopimusesitystä varten. 

PÄÄTÖS: Asia siirrettiin seuraavaan VATEn kokoukseen. 

 

12. VATEn ilmoittautuminen mukaan Tieran verkkokauppa plus kilpailutukseen 



 Pöytäkirja 
 
 17.11.2021 

   
 

Valmistelija Tuomo Pekkarinen 

Kuntien Tiera on lähestynyt ICT-valmistelua osallistumisilmoituksella Tieran verkkokauppa 
plus –konseptiin. ICT-muutosjaosto käsitteli asiaa maanantaina 8.11.2021 omassa kokoukses-
saan ja esittää, että VATE ilmoittaa kiinnostuksensa verkkokauppa plus –konseptiin muuta-
mien osa-alueiden osalta.  

 
Verkkokaupan tarjoama on osittain päällekkäistä Istekki Oy:n palvelutarjooman kanssa ja 
näiltä osin ICT-muutosjaosto näkee, että kyseiset verkkokaupan palvelut on järkevintä ostaa 
Istekin kautta (Tiera->Istekki->Tilaaja), jotta mahdollistetaan mm. hallitut loppukäyttäjäpal-
velut ja Istekin toimiminen palveluintegraattorina. 

 
  ☒  5. Hyvinvointiteknologiat ja niihin kuuluvat tar-

vikkeet (kotona-asumisen teknologia, etädiagnos-
tiikka, sensorit ja muut laitteet ja ratkaisut) 

100 000 eur 

  ☒  8. Ohjelmistot, lisenssit ja pilvipalvelut 100 000 eur 

☒ 9. Elinkaari- ja asiantuntijapalvelut sekä muut 

palvelut 

100 000 eur 

 
Kiinnostuksen ilmaiseminen verkkokauppa plus -konseptiin ei sisällä ostovelvoitetta. 

 
Valmistelijan päätösesitys: 

 
Johtoryhmä päättää, että VATE ilmoittaa kiinnostuksensa Tieran verkkokauppa plus –konsep-
tiin alla olevien osa-aluiden osalta ja asia viedään VATE:lle tiedoksi. Kiinnostuksen ilmaisemi-
nen on tehtävä 15.11.2021 mennessä.  

 
Asia oli VATEn johtoryhmässä 11.11.2021, missä sovittiin, että kiinnostuksen ilmaiseminen 
allekirjoitetaan kahden väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan toimesta. 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi kiinnostuksen ilmaisu Tieran verkko-

kauppa -plus palveluun. 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi asian tiedoksi. 

 

13. Hankintojen koordinointi väliajalla 

Valmistelija Janne Niemeläinen 

Voimaanpanolain 8 § linjaa, että väliaikaisen valmistelun toimielimen (VATE) asettanut viran-

omainen (alueen yhdessä sopima tai 3 § tarkoittama sairaanhoitopiiri) tarjoaa valmistelutoi-

mielimelle toimitilat ja välttämättömät hallinnon palvelut. 

Toimielimen asettanut viranomainen järjestää toimielimelle tarjoamansa hallinnon samalla 

tavalla kuin omat hallinnon palvelunsa omien sopimustensa kautta, jos sopimusehdot sen 

sallivat.  



 Pöytäkirja 
 
 17.11.2021 

   
 

Ohjeistus koskee vain väliaikaisen toimielimen omaan toimintaan tarvittavia palveluita, ei 

väliaikaisen toimielimen tekemää hyvinvointialueen toiminnan valmistelua.  

Asia oli VATEn johtoryhmässä 11.11.2021. 

Valmistelijan päätösesitys:  

VATE päättää hankkia yhden Sansian osakkeen hintaan 2.000 €.  

Osakemerkinnällä Sansia koordinoi väliajan hankintoja, että hankinnoissa saadaan varmistet-

tua hyvinvointialueen näkökulma. Sansialle toimitetaan vastuuvalmistelijoiden yhteystiedot 

aihealueittain, joihin Sansian hankinta-asiantuntija ottaa yhteyttä, jos luovuttajalta tulee 

hankintatoimeksianto. Vastuuvalmistelijan tehtävänä on kartoittaa hyvinvointialueen näkö-

kulmaa hankintaan; onko muilla kunnilla tarpeita vastaavaan hankintaan ja kuinka hankinta 

näyttäytyy hyvinvointialueen näkökulmasta. 

Esittelijän päätösesitys: 

VATE päättää hankkia yhden Sansian osakkeen hintaan 2.000 € sillä ehdolla, että jos alueval-

tuusto ei hyväksyä osakkeen hankintaa hyvinvointialuetta sitovaksi sitoutuu Sansia lunasta-

maan osakkeen takaisin.  Sansia on antanut em. sitoumuksen osakkeen takaisin lunastami-

sesta. Osakemerkinnällä Sansia koordinoi väliajan hankintoja, että hankinnoissa saadaan var-

mistettua hyvinvointialueen näkökulmaja ja Vate voi kilpailuttaa Sansian kautta tarvitsemi-

aan hankintoja. 

PÄÄTÖS: Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

14. Muut asiat 

Esittelijän päätösesitys: 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja muistutti, että väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet toimivat virkavas-

tuulla hyvinvointialueen etua valvoen, mikä rooli tulisi muistaa eri tilanteissa arjessa lausun-

toja ja kannanottoja annettaessa. 

 

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. 

 

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi sovitut kalentereihin merkityt tulevat kokoukset. 

 

 



 Pöytäkirja 
 
 17.11.2021 

   
 

 

16. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:26. 

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

sähköpost. 18.11.2021    

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
sähköpost. 17.11.2021  sähköpost. 17.11.2021 
 
Kati Kantanen   Antti Jokikokko 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen. 
 
 

 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pshva.fi/


Lähettäjä:                                               Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                               torstai 18. marraskuuta 2021 10.17
Vastaanottaja:                                       Jokikokko, Antti; Kantanen, Kati; Miettinen Tarja; Kapanen Satu
Aihe:                                                         VS: VATEn pöytäkirja 17.11.2021 tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
 
Hei, pöytäkirja kokouksen kulun mukainen. yt jari
 
Lähettäjä: Jokikokko, Antti <Antti.Jokikokko@siilinjarvi.fi> 
Lähetetty: torstai 18. marraskuuta 2021 9.00
Vastaanottaja: Kantanen Kati <kati.kantanen@siilinjarvi.fi>; Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>
Aihe: VS: VATEn pöytäkirja 17.11.2021 tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
 
Hei kaikki!

Pöytäkirja on kokouksen 17.11.2021 kulun mukainen ja hyväksyn sen pöytäkirjantarkastajana.
 
Yt
Antti Jokikokko
sivistysjohtaja
Siilinjärven kunta
 

Lähettäjä: Kantanen, Kati <Kati.Kantanen@siilinjarvi.fi> 
Lähetetty: torstai 18. marraskuuta 2021 8:17
Vastaanottaja: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>; Jokikokko, Antti <Antti.Jokikokko@siilinjarvi.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-
savo.fi>
Aihe: VS: VATEn pöytäkirja 17.11.2021 tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
 
Hei,
 
Vaten pöytäkirja on 17.11.2021 olleen kokouksen mukainen, joten osaltani pöytäkirjantarkastajana hyväksyn sen.
 
yt. Kati
 
*********************************************
Kati Kantanen
sosiaali- ja terveysjohtaja
+358 44 740 1951
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
 

 
Siilinjärven kunta
Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi
PL 5, 71801 Siilinjärvi
www.siilinjarvi.fi
www.facebook.com/s i i l injarven.kunta
www.twitter.com/s i i l injarvenkun
 
*********************************************
Luottamuksellisuusilmoitus:
Tämä sähköpostiviesti sisältää tietoa, joka on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen lukeminen, käyttö, kopiointi, tulostaminen, muuttaminen tai
hallussapito on kiellettyä. Jos sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään
käyttää viestiä hyväksesi (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § ja rikoslaki 38 luku).
 
This email contains information, which is intended only to the recipient. If this email is not intended to you, it is forbidden to read, use, copy, print, change or maintain possession of this message. If you have reason
to believe that this message is not intended to you, please delete the original message and all copies from your electronic devices. Remember that by law you are bound to secrecy and you cannot use this message
for your advantage (Finnish law 917/2014 on electronic communication services 136 § and Finnish law 39/1889 on crimes chapter 38).
*********************************************
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 17. marraskuuta 2021 17:38
Vastaanottaja: Kantanen, Kati <Kati.Kantanen@siilinjarvi.fi>; Jokikokko, Antti <Antti.Jokikokko@siilinjarvi.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>
Aihe: VATEn pöytäkirja 17.11.2021 tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi
Tärkeys: Suuri
 
Hei Kati ja Antti, sekä Jari tiedoksi Satu
 
oheisena väliaikaisen valmistelutoimielimen 17.11.2021 pöytäkirja tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi tähän
sähköpostiin vastaamalla. Mikäli korjattavaa täydennän pöytäkirjaa ehdotetulla tavalla.
 
t.tarja
  *********************************************
Tarja Miettinen
hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, PL 247
70101 KUOPIO
 
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157

 
 
 

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

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.
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Liite 1

Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys

Kokoukseen osallistuminen 17.11.2021

P/T P/T Asia nro JAA EI

T  Kirsi-Tiina Ikonen Eeva Suomalainen

P Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen

T Vesa Toivanen Tanja Tilles-Tirkkonen

T Anne Waldén Jukka Tiihonen

T Kati Kantanen Merja Vartiainen

T Antti Jokikokko Petteri Ristikangas

T Eija Komulainen Kirsi Solmari

T Reetta Kettunen Joonas Hänninen

T Timo Tuunainen Anitta Korhonen

T Antti Hedman (1. vpj) Kari Janhonen

T Janne Niemeläinen Anne Kantanen

P Leila Pekkanen Petteri Soininen

T Eija Peltonen Jari Lukkarinen

T Olli Lappalainen Minna Hiltunen T

Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen

T Ilkka Fritius Kirsi Ruutala

                                                                                                                                                 

Muut osallistujat:

P Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja

T Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja

Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja

Petteri Alanko, viestintäjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:

P Jussi Lampi asiat 1- 9

P Tarja Miettinen, sihteeri

P Satu Kapanen



T Mari Antikainen asiat 1 - 10

P= paikan päällä

T= osallistuminen TEAMSin kautta





VATE –linjaustarve:

1) THL -turvakotipalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle
2) Uudisrakentaminen ja vuokrasopimus / Kuopion kaupunki

VATE –jory, Mari Antikainen, vastuuvalmistelija 11.11.2021



Turvakodit, miten ja missä?

• Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun 
tuottajalle

->Kuopiossa 1.7.2015 alkaen

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valitsee avoimen haun kautta 
tarpeellisen määrän turvakotipalvelun tuottajia siten, että eri puolilla 
maata on saatavilla riittävästi turvakotipalveluja.

• Turvakoteja 29, kaikissa maakunnissa vähintään yksi turvakoti

• THL myöntää valtion varoista korvausta valituille palveluntuottajille 
turvakotipalvelun tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista. Korvaus 
maksetaan ennakkona valtion talousarvioon osoitetun määrärahan 
rajoissa. Korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia. THL toimii 
asiassa valtionapuviranomaisena.

Turvakotipalvelun tuottamisen lopettaminen

• Turvakotipalvelun tuottajan on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta 
kirjallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle viimeistään kuusi 
kuukautta ennen toiminnan suunniteltua lopettamista.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141354




Turvakotipalvelu

• Turvakoti on ympärivuorokautinen, asiakkaalle maksuton kriisityön yksikkö, johon 
lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma-
aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana. Turvakodin palvelut on 
tarkoitettu kaikille asiakasryhmille.

• Sosiaalihuoltolain 11§ määrittelee, että sosiaalipalveluja on järjestettävä 
lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta 
aiheutuvaan tuen tarpeeseen

• Turvakotitoiminta on 100%:sti valtion rahoituksella tapahtuvaa toimintaa. 

• Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on valinnut Kuopion kaupungin 
palveluntuottajaksi toistamiseen ja nyt voimassa oleva sopimus on vuoden 2023 
loppuun saakka. 

• SOTE-uudistus ei ole tuomassa muutosta turvakotien rahoitusmalliin (on 
erillislaki). 



STM johtaa – THL toimeenpanee

• Turvakotitoiminnan yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle. 

• Turvakotitoiminnan rahoitus, ohjaus, arviointi, kehittäminen ja valtakunnallinen 
yhteensovittaminen kuuluvat THL:lle.

• Turvakotipalvelun tuottajana voi olla kunta, hyvinvointialue tai 
ostopalvelutuottaja. 

• Lähtökohtana on, että turvakotitoiminta on osa kunnan sote-kokonaisuutta, 
joten sekä sopimus että henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueelle. 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valitsee avoimen haun kautta tarpeellisen 
määrän turvakotipalvelun tuottajia siten, että eri puolilla maata on saatavilla lain 
mukaisesti turvakotipalveluja. 

• Kuopion kaupungilla on tällä hetkellä sopimus (sopimuskausi on 5 vuotta) 
turvakotipalvelun tuottamisesta vuoden 2023 loppuun saakka. 



Turvakotipaikkojen lisääminen tavoitteena

• Euroopan neuvoston mukaan Suomessa tulisi olla 500 
turvakotipaikkaa. 

• Nykyisessä hallitusohjelmassa on määritelty, että lähivuosina 
turvakotipaikkojen määrää tulisi kasvattaa edelleen, niin että ne 
olisivat 250 (nyt 211). 

• Suunniteltu turvakotien paikkamäärän kasvattaminen liittyy Istan-
bulin sopimukseen, joka Suomi ratifioinut vuonna 2015. Sopimuksella 
on tarkoitus ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
perheväkivaltaa.

• Em. Tavoitteista johtuen Kuopion kaupunki hyväksynyt 
investointisuunnitelman uudisrakennuksesta 



Hankesuunnittelun tausta
• Itä- ja Keski-Suomen turvakodit sijaitsevat Kuopiossa, Joensuussa, 

Mikkelissä, Jyväskylässä ja Äänekoskella. 
• Kuopion turvakodin nykyinen perhepaikkamäärä on havaittu 

riittämättömäksi vastaamaan Pohjois-Savon ja valtakunnalliseen tar-
peeseen, joten Kuopion turvakodin asiakaspaikkamäärää on tarkennettu 10 
paikkaan hankesuunnittelun aikana yhdessä THL:n kanssa.  

• Kuopion turvakoti palvelee Joensuun ja Mikkelin turvakotien kanssa koko 
Itä-Suomea ja THL:n näkemyksen mukaan erityisesti Pohjois-Savon alueella 
on suuri tarve parantaa turvakotipalvelua.  

• THL:n joulukuussa 2020 julkaistun raportin mukaan Kuopion turvakoti on 
ollut valtakunnallisesti eniten täynnä ja sieltä on jouduttu ohjaamaan 
merkittävästi asiakkaita muihin turvakoteihin. 

• THL on ollut aktiivisesti mukana hankesuunnitelman valmistelussa. 



Tilanpuutteen vuoksi toiseen turvakotiin ohjattuja 
asiakkaita

2020: 42 asiakasta

2019: 131 asiakasta

2018: 64 asiakasta

2017: 8 asiakasta



Uudisrakennus vuokrasopimuksella
• Nykyisen turvakodin tilat eivät ole esteettömät eivätkä tarkoituksenmukaiset (mm. 

turvallisuus), myös THL:n edellyttämät turvajärjestelmin varustettu erillinen 
vastaanottohuone sekä tila lasten kanssa työskentelyyn puuttuvat.  

• Kuopion kaupunki on varannut 10 –paikkaiselle turvakodille rakennustontin. Kuopion 
kaupunginhallitus on 26.1.2021 hyväksynyt hankesuunnitelman uudisrakennuksesta. 
Tarkoituksena on, että uudet turvakodin tilat rakentaa ulkopuolinen taho ja Kuopion 
kaupunki vuokraa tilat turvakotitoiminnalle. 

• Vuokrakustannukset, samoin kuin muutkin turvakotitoiminnan kustannukset katetaan 
valtion avustuksella. Uuden turvakodin myötä ja asiakasmäärän kasvaessa 
työntekijämäärä tulisi kasvamaan noin 2-3 henkilötyövuotta. 

• Rakennushanke on esitetty toteutettavaksi vuokrahankintana kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn kautta (joulukuussa 2021). Hankkeen tavoitehinta-arvio on 2,915 
milj. € alv.0. Hankkeen arvioitu kokonaislaajuus on 911 br-m2. 

• Kokonaisvuokran arvio kuukaudessa noin 22.600 €/kk ja vuodessa 271.200€. 



Vuosi   Perhepaikkojen 
määrä   

Rahoitus   Kustannus / 
Perhepaikka   

2018   5 perhepaikkaa   770.000 € (myönnetty)   154.000 € /perhepaikka   

2019   5 perhepaikkaa   730.000 € (myönnetty)   146.000 € /perhepaikka   

2020   5 perhepaikkaa   760.000 € (myönnetty)   152.000 € /perhepaikka   

2021   5 perhepaikkaa   801.000 € (haettu) (*1   160.200 € /perhepaikka   

2024   10 perhepaikkaa   1.149.200 € (arvioitu) 
(*2   

115.000 €/ perhepaikka   

 



Esitys VATE:lle, että

• VATE päättää linjata, että THL:n alainen Kuopion turvakoti siirtyy palveluna ja 
henkilöstöineen hyvinvointialueelle ja 

• VATE päättää merkitä tiedoksi, että Kuopion kaupunki toimii uudisrakennuksen 
rakennuttajana ja sitoutuu Kuopion turvakodin uudisrakennuksen 
vuokrasopimukseen.

• Lähtökohtana siirrossa on, että Kuopion turvakodin sopimus ja henkilöstö siirtyvät 
hyvinvointialueelle. Sosiaalihuoltolain 11§ määrittelee, että sosiaalipalveluja on 
järjestettävä lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja 
kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen, joten yhden järjestäjän malliin 
siirryttäessä voidaan yhdistää nyt koko alueen asukkaiden osalta sekä 
turvakotijakso että sen jälkeinen sosiaalihuollon tuki yhdenmukaiseksi. 

• Turvakotitoiminta on 100%:sti valtion rahoituksella tapahtuvaa toimintaa ja THL 
järjestänä hyväksyy siirron hyvinvointialueelle.





Sosiaalisen luototuksen laajentaminen 
hyvinvointialueelle/ VATE jory 11.11.2021 

Mari Antikainen, vastuuvalmistelija



Sosiaalisen luototuksen tausta
• Suomessa ylivelkaannutaan huolestuttavalla tavalla. 

• Vuonna 2018 kymmenen prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli ollut 
ulosotossa.

• Maksuhäiriöt ovat useimmiten yhteydessä heikkoon koulutustasoon, alaikäisten 
lasten vanhemmuuteen ja avioeroon. Maksuhäiriöt kasaantuvat helposti ja ne 
liittyvät usein miessukupuoleen, naimattomuuteen sekä muuta kuin suomea tai 
ruotsia äidinkielenään puhuviin henkilöihin (emt. 23). Maksuhäiriömerkinnöillä on 
yhteys aikaisempiin toimeentulovaikeuksiin, mielenterveysongelmiin, 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämiseen ja vanhempien taustaan (Hiilamo ym. 
2021, 33). 

• Velkaneuvonnan tulisi tavoittaa paremmin koulupudokkaat, pitkäaikaisesti 
toimeentulotuen varassa elävät sekä mielenterveyskuntoutujat (Hiilamo ym. 
2021).



Perustietoa sosiaalisesta luototuksesta
• Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä 

taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä 

suoriutumista. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§:n mukaan kunnallisena harkinnanvaraisena

sosiaalipalveluna sosiaalisen luototuksen järjestämisestä huolehditaan sen mukaan kuin siitä lisäksi 

erikseen säädetään laissa sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002). 

• Laissa sosiaalisesta luototuksesta todetaan edelleen, että kunta voi järjestää sosiaalista luototusta 

päättämässään laajuudessa. Luototuksen järjestäminen on ollut tähän saakka kunnille vapaaehtoista. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viimeisimmän kuntakyselyn osaraportin (Virtanen, 2020) 

mukaan sosiaalinen luototus oli vuonna 2019 aktiivisessa käytössä 30 kunnassa. Laki on ollut voimassa 

noin 20 vuotta.

• Sosiaalinen luototus voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja 

vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa, ja jolla on kyky 

suoriutua luoton takaisinmaksusta. 

• Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että ”sosiaalisen luototuksen 

valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa 

vaalikauden aikana”. Selvityksessä on tutkittu sosiaalisen luototuksen valtakunnallisen 

käyttöönoton edellytyksiä.



STM: Selvitys valtakunnallisen käyttöönoton 
edellytyksistä (Niskanen Olli-Pekka, sosiaali- ja 
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:24

• Sote-uudistus perustettavilla hyvinvointialueilla tarjoaisi riittävän vahvat ”hartiat” 
luototuksen organisoimiselle ja mahdollistaisi tasalaatuisen palvelun

• Osana sote-uudistusta on arvioitu nykyisen järjestämisvastuussa olevan tahon 
muuttumisen vaikutukset myös sosiaalisen luototuksen osalta. Pelkästään teknisiin 
muutoksiin perustuva nk. Sote100-lakipaketti on hallituksen esityksenä eduskunnan 
käsittelyssä tällä hetkellä (HE 56/2021 vp). Esityksessä ehdotetut lait on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1.1.2023. Esityksessä sosiaalisen luototuksen 
järjestämistahoksi on teknisesti muutettu hyvinvointialue. 

• Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestämistahon muuttuminen mahdollistaa 
sosiaalisen luototuksen ottamisen käyttöön kaikilla tulevilla hyvinvointialueilla, vaikka 
velvoitetta palvelun järjestämiseen ei vielä tämän muutoksen myötä olisi. 

• Hallitusohjelmassa tavoitellaan sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamista. 

• Sosiaalinen luototus ehdotetaan organisoitavaksi erilliseen yksikköön 
hyvinvointialueella



Sosiaalinen luototus Kuopiossa

▪ Sosiaalinen luototus toteutetaan Kuopiossa omana tuotantona, osana suunnitelmallisen sosiaalityön prosessia, 
jolloin luoton hakemisen ja takaisinmaksuajan kuluessa voidaan antaa neuvontaa ja ohjausta taloudellisten asioiden 
hoitamisesta.

▪ Luoton pääoma on tällä hetkellä 300 000€, myönnettynä 120 000 €

▪ luoton maksimimäärä 5000€ ja takaisinmaksuaika on korkeintaan viisi vuotta. 
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Sosiaalisen luototuksen laajentaminen 
hyvinvointialueelle
• Sosiaalinen luototus on mahdollista ottaa käyttöön koko hyvinvointialueella työikäisten palveluissa suunnitelmallisen 

sosiaalityön välineenä tai keskittää erilliseen sosiaalisen luototuksen yksikköön. Olennaista on tarjota asiakkaille 
riittävästi taloudellista neuvontaa ja ohjausta takaisinmaksuajan aikana lisävelkaantumisen välttämiseksi osana 
taloussosiaalityötä. 

• Sosiaalisessa luototuksessa voidaan erottaa toisistaan kaksi työvaihetta 1) suunnitelmallisen sosiaalityön 
selvittelyn, neuvonnan ja luoton suunnittelun vaihe asiakkaan kokonaistilanne huomioiden ja 2) 
toimistotyöluonteinen luottosopimuksen, luoton nostamisen, luoton takaisin maksamisen ja seurannan vaihe. 
Sosiaalisen luototuksen sopimus- ja rahaliikenteen käsittelytyö voidaan toteuttaa keskitetysti hyvinvointialueella 
toimistotyönä. 

• Luototuksen myöntämisen perusteet tulee määritellä yhtenäisesti hyvinvointialueella. 
Hyvinvointialueiden tulee määrittää lainapääomitus riittävälle tasolle huomioiden mm. velkaongelmien 
kasvuvauhti, palvelun mahdollinen tarve valtakunnallistamisen yhteydessä sekä mahdolliset muutokset 
lainoituksen kriteereissä.

• Sosiaalisen luototuksen toteuttaminen vaatii käynnistämisvaiheessa intensiivistä kehittämistyötä hyvinvointialueella 
yhteistyössä velkojien, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalisen luototuksen viranomaistyö sekä 
selvitystyö ulosotto- ja perintätoimistojen kanssa ovat pitkäkestoisia prosesseja ja edellyttävät riittävää 
resurssointia alueella. 

• Tuoreeltaan valmistunut selvitys sosiaalisesta luototuksesta:

– Sosiaalinen luototus: Selvitys valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä (Niskanen Olli-Pekka, sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 2021:24. 



Ehdotus VATE JORY

• Päättää linjata, että

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalihuollon palveluissa otetaan käyttöön koko 
hyvinvointialueella työikäisten palveluissa sosiaalinen luototus ns. suunnitelmallisen 
sosiaalityön välineenä 1.1.2023 alkaen

- Hyvinvointialueen päätöksenteossa (aluevaltuusto) määritellään myöhemmin 
sosiaalisen luototuksen perusteet ja luoton kokonaispääoma, luoton 
enimmäismäärä ja luoton takaisinmaksuaika.

- Päättää vaikutusten arviointina todeta, että sosiaalinen luototus on 
sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä 
taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen 
itsenäistä suoriutumista (erityisesti nuoret aikuiset). Sote 100 -
lakipakettiesityksessä sosiaalisen luototuksen järjestämistahoksi on teknisesti 
muutettu hyvinvointialue. Hallitusohjelmassa tavoitellaan sosiaalisen luototuksen 
valtakunnallistamista, joten kyvykkyys em. Palvelutuotantoon olisi Pohjois-
Savossa varmistettu. 





VATE jory linjauskeskusteluun: 
Vaalijalan palveluiden siirto Pohjois-Savon 

hyvinvointialueelle:
1) lain perusteella siirtyvät yksiköt

2) siirtymäajalla tarvittavat palvelut 
Vaalijalasta/investointitarpeet jatkossa

3) YTA –alueen yhteistyönä järjestettävät palvelut
Mari Antikainen, vastuuvalmistelija 11.11.2021/ 

vammaispalveluiden alatyöryhmä



Laki toimii lähtökohtana siirtosuunnittelulle

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

• Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset 
liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän 
jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan 
hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava 
hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa, paitsi 
jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden 
taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia 
varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin.



Laki mahdollistaa alueella sijaitsevien 
toimintojen siirtämisen
• Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille 

hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti 
työskentelee. Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa myös muiden 
hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden on sovittava viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2022 kyseisten palvelujen tuottamisesta myös näiden muiden 
hyvinvointialueiden alueella.

• Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien kiinteistöt, toimitiloja koskevat 
vuokrasopimukset ja toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät 
sille hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat. Jos siirtyvissä 
asumispalveluyksiköissä tai päivä- ja työkeskustoiminnassa on ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa järjestetty palveluja 
myös muiden hyvinvointialueiden asukkaille, hyvinvointialueet ovat velvollisia 
sopimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022 toiminnan jatkamisesta.



Vammaispalvelujen järjestämisen lähtökohdat 
Pohjois-Savon hyvinvointialueella
• YK:n vammaisyleissopimuksen lähtökohta: Vammaisuuden ja siihen liittyvien 

palvelutarpeiden määrittelyssä keskeistä ei ole lääketieteellinen diagnoosi vaan 
vammaisen henkilön suhde toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan.

• Palveluiden järjestämisvastuu yhdellä hyvinvointialueella: Perustason sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden ja erityistason palveluiden integraation mahdollistuu 
paremmin. Monialaiset palvelut yhden järjestäjän vastuulla.

• Kehitysvammaisten erityishuollon, vammaispalvelulain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
yleislakien mukaisten palveluiden järjestämisvastuu ollessa yhdellä toimijalla, 
palvelutarvetta arvioitaessa ja palveluja myönnettäessä voidaan huomioida paremmin 
vammaispalvelu- ja kehitysvammalaissa oleva yleisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ensisijaisuuden periaate, normaalisuusperiaate.

• Vammaisten henkilöiden palvelut tulee järjestää hyvinvointialueella yhdenvertaisuus- ja 
normaalisuusperiaatteella niin, että he saavat palvelunsa ja voivat osallistua 
perusopetukseen omassa elinympäristössään, omien läheisten kanssa. Tämä 
mahdollistetaan palvelutarpeen mukaisilla lähi- ja maakunnallisilla palveluilla Pohjois-
Savossa.



Pohjois-Savon hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi lain perusteella siirtyvät 
Vaalijalan palvelut 1.1.2023 alkaen

▪ Pohjois-Savon alueella sijaitsevat asumis-, päivä- ja työtoimintapalvelut ja niiden yksiköt 
(liite)

▪ Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikkapalvelut

▪ Toimeksiantosuhteessa olevat perhehoitajat, joilla hoidettavana hyvinvointialueen 
järjestämisvastuulla oleva asiakas

▪ Hyvinvointialueen monialaisen erityispalveluyksikön tuottamat palvelut: vammaisten 
koko palveluprosessi, palvelusuunnitelma ja erityishuolto, kaikki asiantuntijapalvelut 
(poliklinikka), tutkimus- ja terapiapalvelut, Vaalijan tarjoamat liikkuvat palvelut 
(neuropsykiatrinen valmennus, kommunikaatio-ohjaus, toimintaterapia, konsultoiva 
perhetyö)

▪ Sosiaalityö, erityishuolto-ohjelmat ja palvelusuunnitelmat (viranomaistyö)

▪ Suun terveydenhuolto



Pohjois-Savon hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi siirtymäajalla siirtyvät 
Vaalijalan palvelut 

• Monivammaisten lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutus ja hoito (lyhytaikaiset tutkimus- ja 
tilanteen kartoitusjaksot, intervallimuotoinen kuntoutus, valmennus ja terapia). Siirtymäkausi 
2023 – 2024. Tällä hetkellä omassa tuotannossa 12 paikkaa.

• Tarve: Vaikeavammaisten lasten asumis- ja tilapäishoitoyksikkö, 10-12 
paikkaa. Erillinen tarveselvitys vuonna 2022. Päätös aluevaltuustossa keväällä 2022?

▪ Erityislasten ja nuorten asumis- ja kuntoutusyksikkö, 10-15 paikkaa (sisältää myös tilapäisjaksot ja 
Vaalijalan oppilaskotitoiminnan, siirtymäkausi 2023 – 2025, asiakkaina mm. Neuropsykiatriset 
lapset ja nuoret. Erillinen tarveselvitys vuonna 2022. Päätös aluevaltuustossa keväällä 2022?

▪ Aistimonivammaisten pitkäaikainen kuntoutus. Erillinen tarveselvitys vuonna 2022. Päätös 
aluevaltuustossa keväällä 2022?



Etelä-Savon hyvinvointialueelta hankittavat Vaalijalan tuottamat erityisen vaativat 
palvelut 

▪ Erityishuoltolain mukainen ja THL:n määrämä tahdosta riippumaton 
hoito

▪ lähetteellinen erityisen vaativa kehitysvammaisten lääketieteellinen 
hoito

▪ Pohjois-Savon ulkopuolella Vaalijan tuottamat asumispalvelut, joissa 
hyvinvointialueen asiakkailla pitkäaikainen koti. Siirto vain asiakkaan ja 
hänen läheistensä aloitteesta.



ESITYS VATE JORY
• Vaalijalan siirtosuunnittelun lähtökohdat Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ovat seuraavat:

• 1) SOTE-järjestämislain perusteella siirtyvät kaikki P-Savossa sijaitsevat yksiköt ja palvelut hyvinvointialueelle 
(luettelo liitteenä)

• 2) siirtosuunnitteluun laaditaan etukäteen huolellinen projektisuunnitelma asiakas- ja henkilö ym. Turvallisuuden 
takaamiseksi ja palvelutuotannon siirtoon liittyvien mahdollisten riskien ehkäisemiseksi

• 3) Vaalijalan hallinnassa olevat siirtyvät asiakas- ja potilastiedot huomioidaan siirtyvinä asiakastietoina osana ICT –
suunnittelua

• 4) Siirtyvien yksiköiden asiakas-, omais- ja henkilöstön viestinnästä huolehditaan samoin periaattein kuin muu 
hyvinvointialueen henkilöstö ja sidosryhmät

• 5) erityispalveluiden siirtymisen tueksi käynnistetään nyt (aikaisempi POSOTE –valmistelu pohjalla) valmistelu 
monialaisen erityisyksikön suunnittelusta ja palvelutuotannon kuvaamisesta (poliklinikka- ja kuntoutuspalvelut)

• 6) Siirtymäajan palveluiden osalta (2023-2024) käynnistetään aluevaltuuston päätöksenteon ennakkovalmistelua 
edellyttävät tarveselvitykset seuraavasti: 1) lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutus ja tilapäishoito 2) Erityislasten ja 
nuorten asumis- ja kuntoutusyksikkö 3) Aistimonivammaisten pitkäaikainen kuntoutus

• 7) Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä tuottamiksi palveluiksi jäävät erityishuoltolain mukainen ja 
THL:n määräämä tahdosta riippumaton hoito (oikeuspsykiatrinen hoito), lähetteellinen erityisen vaativa 
kehitysvammaisten lääketieteellinen hoito, Pohjois-Savon ulkopuolella Vaalijalan tuottamat asumispalvelut, joissa 
hyvinvointialueen asiakkailla pitkäaikainen koti (siirto vain asiakkaan ja hänen läheistensä aloitteesta).

• 8) Palveluiden siirtosuunnitteluun osallistetaan mm. alueen vammaisneuvostot ja läheiset myöhemmin 
hyvinvointialueen osallisuussuunnittelussa sovittavalla tavalla.



Vaalijalan palveluiden siirto Pohjois-
Savon hyvinvointialueelle Riskit ja niihin varautuminen

Vammaispalvelukeskus
Alajaosto 9.11.2021

Riskin kuvaus Seuraus, jos riski toteutuu
Toimenpiteet riskin poistamiseksi,
pienentämiseksi Vastuutaho

Luovuttavan ja vastaanottavan
organisaatioiden sitoutuminen

Päätöksenteko siirrosta viivästyy,
tiedottaminen ristiriitaista,
asiakastiedottamiseen ja henkilöstön
osallistamiseen ei jää aikaa

Yhteinen palveluiden
siirtosuunnitelma päätöksenteon
yhteydessä

Posote vate-valmistelu,    Vaalijalan
kuntayhtymä

Palveluiden siirtosuunnitelman
toteuttamisen johtaminen heikkoa

Asiakkaiden ja heidän edustajien huoli
palveluiden jatkuvuudesta, siirtyvän
henkilöstön epävarmuus töiden jatkumisesta

Palveluiden siirrosta oma projekti,
jossa mukana olennaiset toiminnot ja
johtaminen. Pohjois-Savon hyvinvointialue

Vaalijalan kuntayhtymän
asiakastiedot eivät käytössä
hyvinvointialueen
vammaispalvelukeskuksessa

Asiakkaiden palvelu vaarantuu olennaisesti
vuoden 2023 alussa

Tiedonsiirtoon ja asiakasvastuiden
määrittelyyn nimetään yhteinen
vastuuryhmä. Tiedonsiirto tehty
31.10.2022 mennessä. Kanta-siirto

Vammaiskeskus,                   Vaalijalan
kuntayhtymän asiakastyöstä
vastaavat, ICT   palvelut

Viestinnässä epäonnistuminen

Asiakkaat, heidän edustajansa,
palveluverkosto ja yhteistyötahot eivät saa
oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa.
Epäluottamus siirtoa kohtaan kasvaa.

Projektissa viestintäsuunnitelma ja
viestinnistä vastaava, sisältää
asiakastiedottamisen Pohjois-Savon hyvinvointialue

Siirtyvien yksiköiden työyhteisöjen ja
niiden henkilöstön osallistaminen ei
toteudu

Siirtyvissä yksiköissä muutos koetaan
negatiivisena, henkilöstöä ei siirry riittävästi
hyvinvointialueelle.

Henkilöstön siirtymisperiaatteet
tiedotetaan heti päätösvaiheessa.
Siirtyvät yksiköt liitetään
hyvinvointialueen viestintään.

Pohjois-Savon hyvinvointialue,
Vaalijalan kuntayhtymä ja siirtyvät
yksiköt

Monialaisen erityispalveluyksikön
aloittaessa siellä ei ole tarvittavaa
erityisosaamista

Asiakkaiden tarvitsemia poliklinikkapalveluita
ei saatavissa vuoden 2023 alussa.

Erityisosaamisen varmistaminen
hyvinvointialueen sisäisillä
henkilöstöjärjestelyillä,
erityispalveluyksiköstä päätös
maaliskuussa 2022

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Vammaispalvelukeskus, KYS,
perusterveydenhuolto





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, 6, 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: 1-4, 6, 11-12, 14-16 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 
Pykälät: 5, 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 
 

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

mailto:kirjaamo@pohjois-savo.fi


 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä. 
 

 

 

B. VALITUSOSOITUS 
 

Pykälät: 5, 7-10, 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: 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
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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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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) 
 
  


