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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 15/2022 

Ajankohta:  keskiviikko 9.2.2022 klo 12:30 – 14:58 

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 klo 12:30. 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Kokoukseen osallistujat todettiin liitteen 1 mukaisesti. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

PÄÄTÖS: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Antti Jokikokko ja Eija Komulainen.  

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Jokikokko ja Eija Komulainen. 

 

5. Tiedolla johtaminen- teemana 

Valmistelija: Tarja Miettinen, Eija Peltonen 

Eija Peltonen on esitellyt johtoryhmälle 20.1.2022 kokouksessa RAI-tiedon käyttöönottoa 

hyvinvointialueella ja vähimmäistietosisältöjen valmistelutyötä sekä tilannekatsauksen sote-

tietopakettien valmistelusta ja jatkokehittämisestä. Lisäksi Kaarina Halonen esitteli johtoryh-

mälle HR-tiedolla johtamisen kokonaisuutta 27.1.2022. 
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Eija Peltonen antaa tilannekatsauksen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle em. valmiste-

lusta. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen tiedolla johta-

misen valmistelusta. 

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi laaja valmistelu tiedolla johtamisesta. 

 

6. HVA tietoturvaohjeistus valituille valtuutetuille 

Valmistelija: Tuomo Pekkarinen 

Marko Ruotsala ja Pekka Ruippo ovat valmistelleet tieturvaohjeistusta valtuutetuille PSSHP:n 
ohjeistuksen pohjalta.   
  

STM:n tietokartalla on valmisteluorganisaatiota velvoitettu edistämään esim. tiedonhallinta-
lakiin liittyviä velvoitteita (roolitus, vastuut) ja laatimaan HVA:lle tietoturva- ja tietosuojapoli-
tiikat. Miten menetellään operatiivisten ohjeitten kanssa, esim. tietoturvaan liittyvät yksittäi-
set ohjeet? Tuodaanko kaikki ohjeet VATE:lle hyväksyttäväksi vai voiko ohjeet hyväksyä 
HVA:n käyttöön esim. ICT-muutosjaosto? Nämä eivät ole suoraan ICT-muutoshankkeen alai-
sia asioita.  
  

Kyseinen tietoturvaohje olisi syytä jakaa välittömästi aluevaltuustoon valituille valtuutetuille, 
mikä sovittiin johtoryhmässä tehtäväksi.  

  
Tuomo Pekkarinen esittelee tietoturvaohjeistusta väliaikaiselle valmistelutoimielimelle 
kokouksessa johtoryhmän 27.1.2022 keskustelun pohjalta. 

 

Johtoryhmä päätti, että ohjeet viedään VATElle 9.2.2022 ja vahvistettavaksi aluehallitukselle. 
Operatiiviselle tasolle voi esittää jo aiemmin.    

 

Esittelijän päätösehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy tietoturvaohjeet käyttöönotettavaksi ja esittää ne 

edelleen aluehallitukselle hyväksyttäväksi. 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi tietoturvaohjeet käyttöönotettavaksi ja esittää ne 

edelleen aluehallitukselle hyväksyttäväksi. 

MERKINTÄ: Tuomo Pekkarinen valmistelee asian D10 kautta aluehallitukselle. 

 

7. Viestinnän resurssit 

Valmistelija: Petteri Alanko, Tarja Miettinen 

Viestinnän onnistuminen on tunnistettu kriittiseksi, jotta valmistelu ja nykyjärjestäjien orga-

nisaatioiden, tehtävien ja henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle saadaan vuoden 2022 
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aikana mahdollisimman sujuvasti toteutettua. Johtoryhmässä 27.1.2022 kuultiin Petteri Alan-

gon katsaus viestinnän nykytilasta, minkä johdosta sovittiin, että viestintään välittömästi rek-

rytoidaan kaksi henkilöä ajalle 1.3.2022-31.12.2022. Siihen tarvittava määräraha arvioitiin 

100 000 euroa, mille haetaan väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä lupa rahoittaa vuoden 

2022 avustuksesta.  

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy viestinnän lisäresursoinnin ja päättää käyttää sii-

hen 100 000 euroa vuoden 2022 avustuksesta. Resurssit palkataan Pohjois-Savon sairaanhoi-

topiiriin, jonka kanssa asiasta tehdään sopimus.   

PÄÄTÖS: Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

8. Hyvä valmistelija ja esittelijä koulutuksen hankkiminen FCG:ltä.  

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

Sairaanhoitopiirillä on ollut keskeisille toimielinten valmistelijoille, viranhaltijapäätösten teki-
jöille ja hallinnollisille sihteereille hyvä valmistelija ja esittelijäkoulutus. FCG:ltä on pyydetty 
tarjous hyvinvointialueen valmistelijoille saman sisältöisestä koulutuksesta. Koulutuksen 
hinta on 4.000 €. Janne Niemeläinen esittelee saamaansa tarjousta kokouksessa. 

 
Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia keskeisille hyvinvointialueen valmistelijoille, 

viranhaltijapäätösten tekijöille ja hallinnollisille sihteereille hyvä valmistelija ja esittelijä- kou-

lutuksen FCG:ltä hintaan 4000 euroa.  

PÄÄTÖS: Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

9. Johtamisen käsikirja  

Valmistelija: Tarja Miettinen 

Hanna Ripaoja on otettu Pohjois-Savon liittoon POSOTE20 hankkeeseen ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä tekemään. Aiheena opinnäytetyössä on SOTE-johta-
jien ja -esihenkilöiden johtamisosaamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet siirryttäessä hy-
vinvointialueelle.  

 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää täydennetään johtamisen käsikirjalla, 
jonka valmistelu on käynnistetty ja valmistuu syksyllä 2022. Valmistelu tehdään yhdessä hen-
kilöstöjärjestöjen ja henkilöstöedustajien kanssa.  Työn vetäjäksi on kutsuttu Hanna Ripaoja 
1.2.2022 alkaen. Arvioitu tarvittava työpanos on 50% ajalla 1.2.2022 – 30.9.2022. 
 
Johtoryhmä päätti esittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Hanna Ripaoja palka-
taan 50% työajalla johtamisen käsikirjatyön vetäjäksi ajalle 1.2.2022 – 30.9.2022. Työstä 
maksettava kokonaispalkka on 1.500 €/ kk, mikä sivukuluineen tarkoittaa 15.000 € menoa. 



 Pöytäkirja 
 
 9.2.2022 

   
 

Hannan työnantajana toimii Pohjois-Savon liitto, joka sitten laskuttaa kertymän väliaikaiselta 
valmistelutoimielimeltä vuoden lopussa. 

 
Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy johtoryhmän esityksen johtamisen käsikirjatyön 

valmistelusta ja päättää käyttää siihen 15.000 € yleisavustusta. 

PÄÄTÖS: Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

10. Lausunto Suonenjoen muuntojoustavasta ikääntyneiden asumisyksiköstä 

Valmistelija: Reetta Kettunen 

Suonenjoen kaupunki pyytää Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmisteluelimi-
nen kirjallista lausuntoa Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n suunnittelemasta rakentaa muunto-
joustava ikääntyneiden asumisyksikkö Suonenjoelle, jolle rakennuttaja on hakenut Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskukselta, ARAlta, investointiavustusta ja korkotukilainapäätöstä.  

   
Liitteenä 2 Suonenjoen kaupungin lausuntopyyntö.  

   
ARA on edellyttänyt ennen omaa päätöstään ottamaan kirjallisen hyvinvointialueen kannan 
hankkeen tarpeellisuudesta / sitoutumisesta palvelukapasiteettiin ja kantaa julkisen tuotta-
jan roolista tuottaa palvelut ko. yksikköön.  

 
Lausunto käsiteltiin johtoryhmässä 31.1.2022 ja päätettiin esittää se vatelle hyväksyttäväksi. 

  
Esittelijän päätösesitys:  

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä Reetta Kettusen lausunnon ja antaa sen 

lausuntonaan Suonenjoen kaupungille. 

PÄÄTÖS: Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

11. RRF-hakuun osallistuminen 

Valmistelija: Juuso Tamminen, Tarja Miettinen 

Avoinna on haku Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäiseen valionavustushakuun vuodelle 

2022 

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun ajalle 22.12.2021-18.2.2022 klo 
16:15. Haku on osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kautta maksettavaa kansallista 
tukea. Ensimmäisessä haussa jaettavissa oleva avustuksen enimmäismäärä on 47,5 miljoo-
naa euroa, mistä tavoitteena on jakaa vähintään 28M€. Pohjois-Savon laskennallinen osuus 
on 4,52 %, mikä tarkoittaa enimmillään 2,1 M€ ja alimmillaan 1,3M€. Valtionavustus voidaan 
myöntää kaikkien valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten suuruisena ilman omarahoi-
tusosuutta. 
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Päätavoitteena on purkaa koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Elpymisvälineen rahoitusta 
voi käyttää muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien uudistamiseen sekä 
digipalvelujen ja johtamisen ratkaisujen kehittämiseen hyvinvointialueilla.  

 
Ensimmäisessä haussa hakijoina ovat kunnat ja kuntayhtymät, jotka hakevat rahoitusta 
yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella.  
Avustusten myöntäminen jaksotetaan kahteen hakuvaiheeseen siten, että avustusten käyt-
töajat muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäinen haku koskee vuotta 
2022 ja toinen syksyllä 2022 toteutettava haku koskee vuosia 2023 – 2025. Valtioavustus 
myönnetään sille kunnalle tai kuntayhtymälle, joka on hakemuksessa merkitty hankkeen hal-
linnoinnista vastaavaksi tahoksi. Lisäksi valtionavustus myönnetään vain, jos hankealueen 
sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet periaatepää-
töksen hankkeeseen osallistumisesta. Asia on käsiteltävä hyvinvointialueen väliaikaisessa val-
mistelutoimielimessä. 

 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri toimii tässä haussa hakijana ja hankehallinnoijana. Pohjois-
Savon liitto huolehtii teknisestä hankehallinnon tuesta yhtenä osatoteuttajana hankkeessa. 
Valtionavustus on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka. Hyvinvointialueen alueval-
tuusto päättää hakemuksesta ja hankesuunnitelmasta vuosille 2023–2025. 

 
Pyydettävät sitoumukset 
Nykyisiltä sote-järjestämisvastuisilta Pohjois-Savon kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään si-
toutumista Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiseen valmisteluun. Toimielimen pää-
tökset sitoutumisesta tulee toimittaa 7.2.2022 mennessä kirjaamo@pohjois-savo.fi. Lisä-
tietoja asiasta antaa hankehallinnoija Tarja Miettinen (tarja.miettinen@pohjois-savo.fi tai 
044 7142664). 

  

Asiaa on käsitelty 13.1.2022 johtoryhmässä ja Juuso Tamminen esittelee tilannetta 7.2.2022 

jorylle ja 9.2.2022 VATElle.  

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää sitoutua Suomen kestävän kasvun ohjelman valmis-

teluun osaltaan ja hyväksyy osaltaan hankesuunnitelmat vuoden 2022 hausta toimeenpanta-

vaksi. 

MERKINTÄ: Leila Pekkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja esittelijäksi vaihtui Janne Nie-

meläinen.   

PÄÄTÖS: Kuultiin kehittämisylilääkäri Juuso Tammisen katsaus RRF-haun valmistelusta, missä haetaan 

suunnittelurahaa vuodelle 2022 kehittämisteemalla Paremminvoiva Pohjois-Savo.  Varsinai-

nen haku on syksyllä 2022, hakijana tuolloin Pohjois-Savon hyvinvointialue. RRF-haulla on 

selkeä kytkös käynnistyvälle strategiatyölle, toimiessaan työkaluna strategian mukaisesti 

edistettäville asioille.  

 Väliaikainen valmistelutoimielin päätti sitoutua Suomen kestävän kasvun ohjelman valmiste-

luun osaltaan ja hyväksyi esitetyt hankesuunnitelmat vuoden 2022 hausta toimeenpanta-

vaksi. 
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12. Pohjois-Savon hyvinvointialueen visuaalisen ilmeen käyttöönotto 

Valmistelija: Petteri Alanko 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa ollaan tähän saakka toimittu ulkoasulla, joka 
tehtiin valmistelutyön käynnistyttyä syksyllä 2021. Jo silloin oli selvää, että visuaalinen ulko-
asu on väliaikainen, ja valmistelutyön edetessä meidän tulee luoda hyvinvointialueelle toi-
miva ulkoasu osana brändityötä. VATE myönsi brändityölle rahoituksen, ja tämän työn osana 
on syntynyt ehdotus logosta ja visuaalisesta ilmeestä hyvinvointialueelle. Työtä on tehnyt 
viestinnän vastuuvalmistelijan vetämänä johtoryhmän nimeämä brändityöryhmä, ja asiaa on 
käsitelty johtoryhmän toimesta.  

  
Esityksenä on, että siirrymme poliittisen seurantaryhmän ja VATEn käsittelyn jälkeen käyttä-
mään esitettyä visuaalista ilmettä. Kelta-musta väritys toimii hyvinvointialueen toimijoita yh-
distävänä tekijänä, ja erottaa meidän muista hyvinvointialueista. Taustalla on voimakas yh-
teys maakuntamme väreihin. Brändityöryhmä ja johtoryhmä arvioi myös muiden väriyhdis-
telmien toimivuutta, mutta päädyimme esittämään kelta-mustaa värimaailmaa, koska se no-
jaa muita värejä voimakkaammin identiteettiimme.  

 
Logon eli tunnuksen taustalla on napakka tarina pohjoissavolaisen heraldiikan ja hyvinvoin-
nin yhdistämisestä. Tämä näkyy liiteaineistosta. Aineistossa on näytetty esimerkinomaisesti 
tunnuksen käyttöä eri yhteyksissä. Jos tämä linja tulee hyväksytyksi, etenee valmistelu kohti 
brändikäsikirjan tekemistä, ja otamme uuden visuaalisen ilmeen käyttöön jo heti poliittisen 
seurantaryhmän ja VATEn hyväksynnän jälkeen. Tarve ilmeelle on useissa yhteyksissä, mm. 
rekrytoinnin toimenpiteissä ja sähköisten järjestelmien valmistelussa. Aluevaltuusto voi halu-
tessaan ottaa visuaalisen ilmeen ja brändityön uudelleen käsittelyyn haluamassaan aikatau-
lussa.  

 
Esitämme, että kokous hyväksyy liiteaineiston 3 mukaisen visuaalisen ilmeen osana brändi-
työtä.  

 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy hyvinvointialueen visuaalisen ilmeen käyttöönotet-

tavaksi osana brändityötä. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän päätösesitys. 

 

13. Talousarvion vuodelle 2023 valmistelun käynnistäminen 

Valmistelija: Kari Janhonen 

VATEn tehtäviin kuuluu talousarvion 2023 talousarvion käynnistäminen, mitä varten 
on laadittu liitteenä 4 oleva suunnitelma. Laatimiseen aikatauluun tehdään muutos, 
mikäli aluehallitus pitää kokouksen kesäkuun 2023 loppupuolella. 
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PE: VATEjory esittää VATElle talousarvion 2023 laatimisen käynnistämistä. Laskentatunnis-

teet tulee olla 15.2.2022 mennessä valmiina. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin käynnistää vuoden 2023 talousarvion laadinnan liitteenä 4 

olevan suunnitelman mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Väliaikainen valmistelutoimielin käynnisti vuoden 2023 talousarvion laadinnan liitteenä 4 

olevan suunnitelman mukaisesti.  

MERKINTÄ: Lisäksi todettiin, että eri suunnista tuleville resurssitarpeille ei ole sopivaa antaa lupauksia, 

koska vuoden 2023 talousarvio on valtuuston päätettävä asia.  28.2.2022 alkaen alkaa nk. 

yhteispäätösaika nykyorganisaatioissa, asioita tulee kaikkien tarkastella hyvinvointialuetasoi-

sesti.  

 Kari Janhosen johdolla jäi valmisteltavaksi ohjeet vuoden vaihteen 2022/2023 riittävän re-

surssoinnin turvaamisesta, kun yhtä aikaa valmistellaan uuden organisaation käynnistämistä 

ja lakkautuvien organisaatioiden tilinpäätösten ja toimintakertomusten valmistelua. Ohjeet 

johtoryhmän kautta vatelle tiedoksi. 

 

14. Vuodelle 2022 valmisteluun varattavat resurssit 

Valmistelija: Tarja Miettinen 

VATE-johtoryhmä on valmistellut nykyorganisaatiosta tarvittavien työpanosten määrän, jota 

viimeisteltiin kokouksessa 31.1.2022. Valmistelun pohjalta olevat tiedot on toimitettu ko. 

organisaatiolle toimeenpantavaksi siten, että kiinnitettyjen resurssien mukaiset menokerty-

mät on raportoitavissä kuukausittain ko. tarkoitusta varten avatuille TEAMS-alustoille. Valti-

onvarainministeriö on luvannut tälle vuodelle lisärahoitusta, kuultuaan alueilta saadun rahoi-

tuksen riittämättömyydestä. 3.2.2022 on sote-uudistuksen sivuilla julkaistu tähän liittyvä uu-

tinen eduskunnan käsittelyyn etenevästä lisätalousarviosta.  Kun vuoden 2022 lisärahoitus-

päätös saadaan tehdään sen pohjalta sopimukset nykyjärjestäjille korvattavasta määrästä.  

Tarja Miettinen esittelee asiaa yksityiskohtaisemmin kokouksessa. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen vuoden 2022 

valmistelun resursseista sekä tähän liittyvistä raportointikäytänteistä. Lisäksi valmistelutoi-

mielin huolehtii osaltaan asian toimeen panosta organisaatioissaan. 

Esittelijän korjattu päätösesitys: 

Lisättiin alkuperäiseen päätösesitykseen: Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy 

kokouksessa esitetyn ehdotuksen nykyorganisaatioille maksettavista korvauksista ja niiden 

perusteella laadittavista sopimuksista 31.7.2022 saakka  

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti täydennetty päätösesitys. 
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15. FCG:n hyvinvointialuepäättäjä -palvelun ja aluevaltuutettujen koulutuksen hankinta 

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

Hallintopalveluvastaava Virpi Kauppinen on pyytänyt tarjoukset FCG:ltä hyvinvointialuepäät-
täjäpalvelusta ja koulutuksista aluevaltuutetuille. Digitaalinen Hyvinvointialuepäättäjä-pal-
velu hyvinvointialueen aluevaltuutetuille tarjoaa kattavat tiedot hyvinvointialueen tehtävistä 
ja toiminnasta sekä hyvät valmiudet hyvinvointialueen luottamustehtävissä toimimisesta.  
 
Palvelussa on tarjolla kymmeniä eri sisältökokonaisuuksia, jotka koostuvat videoista, teks-
teistä ja erilaisista testeistä. Sisältöä on aluksi yhteensä noin kymmenen tunnin ajan. Palve-
luun tuotetaan uutta sisältöä kuukausittain.  
 
Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu aukeaa 1.3.2022 ja ensimmäinen mahdollinen vuosisopimus-
kausi on 3/2022–2/2023. Sopimuskauden voi aloittaa myös muuna sovittuna ajankohtana. 
Hinta 70 käyttäjällä 6.300 - 6.720 €/vuosi ja 140 käyttäjällä 11.340 -12.096 €/vuosi.  
 
Lisäksi FCG tarjoaa tilauskoulutuskokonaisuuden luottamushenkilöille kolmen kokonaisuu-
den kautta yhteensä 10 h hintaan 8.500 € yhdessä hyvinvointialuepäättäjäpalvelun kanssa.  
 
Janne Niemeläinen esittelee saatuja tarjouksia ja tarkkoja sisältöjä kokouksessa. 

 
Johtoryhmän 31.1.2022 esitys on VATElle hyväksyttäväksi FCG:n tarjousten mukaiset hyvin-
vointialuepäättäjä -palvelu ja tilauskoulutus. Sovitaan kokouksessa määrät hankinnalle. 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia hyvinvointialuepäättäjä -palvelun ja tarjo-

tun koulutuksen uusille aluevaltuutetuille ja valtuuttaa Janne Niemeläisen johdolla asian toi-

meenpanon kokouksessa sovituin määrin. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän päätösesitys siten, että hyvinvointialuepäättäjä palvelu 

hankitaan 140 käyttäjälle. 

 

16. TEAMS-koulutuksen hankinta aluevaltuutetuille 

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

Aluevaltuutettujen työskentely tapahtuu TEAMS-ympäristössä, missä heille tarjotaan moni-

puoliset mahdollisuudet saada tietoa ja käydä keskusteluja mm ryhmissä. Sujuvan työskente-

lyn varmistamiseksi heille tarjotaan koulutus TEAMSin käyttöön mahdollisimman pikaisesti 

seuraavassa perehdytystilaisuudessa (VOL2) 18.2.2022.  Koulutus ostetaan Istekki Oy:ltä. 

 Koulutuksen hinta: 
Online -koulutus 1 -2 h, 51 -100 hlö, hinta 800 €  
ja lisäksi koulutuksen suunnittelu n. 3 h (75 €/h) =  225 € 
Yhteensä 1 025 € 
 
Asia käsitelty  ja tarkennettu 7.2.2022 joryssä. 



 Pöytäkirja 
 
 9.2.2022 

   
 

 
Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia TEAMS koulutuksen aluevaltuutetuille esi-
tyksen mukaisesti. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän päätösesitys. 
 
 
17. Toimituspalkkion maksaminen aluevaltuutetuille perehdytyspäiviin osallistumisesta 
 
Valmistelija: Janne Niemeläinen 

 
7.2.2022 kuullaan poliittisten piirien yhteiset linjaukset erilaisista palkkioiden määristä. 
 
Saadun ohjauksen perusteella tarkennetaan vielä johtoryhmässä 3.2.2022 käytyä linjausta, 
missä päätettiin esittää Vatelle, että aluevaltuutetuille maksetaan toimituspäiväpalkkio Kuo-
pion kaupungin palkkiosäännön mukaisella korvauksella perehdytyspäiviin osallistumisesta.  
 
Janne Niemeläinen esittelee kokouksessa ehdotukset myös siitä, maksetaanko ansionmene-
tyskorvausta ja matkoja koneiden hakemisesta. 

 
Esittelijän päätösesitys: 
 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä toimituspalkkio- ja muut korvauskäytännöt 
Janne Niemeläisen valmistelun pohjalta käyttöön otettavaksi kunnes ne tarkentuvat alueval-
tuuston tai aluehallituksen päätöksinä. 

 
PÄÄTÖS: Poliittisilta piireiltä 7.2.2022 saadun ohjauksen perusteella hallintosääntöön on kirjattu alue-

valtuustolle hyväksyttäväksi, että toimituspalkkiona maksettaisiin ko. toimielimen kokous-
palkkion mukaiset korvaukset eli 200€. Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi toimitus-
palkkiona maksettavaksi 200€ luottamushenkilöiden osallistumisesta heille järjestettyihin 
perehdytyspäiviin. Muista korvauksista ei sovittu. 

 
 
18. LISÄASIA 7.2.2022 jorystä / Aluevaltuutettujen koulutusta 
 
Valmistelija: Janne Niemeläinen 
  

Aluevaltuutettujen koulutus perehdytyspäivään 18.2. ja sopimuskoulutus vastuuvalmisteli-
joille ja sopimusanalysoijille/Janne 

 
             Aluevaltuutettujen koulutus 2h; hinta 500 €+alv 
  
             Yleiset periaatteet ja lainsäädäntö aluevaltuutettuja koskien 
              Aluevaltuutetun oikeudet 
              Aluevaltuutetun velvollisuudet 
              Vaalikelpoisuus hva:n toimielimiin 
              Esteellisyyskysymykset ja sidonnaisuudet  
 
              Sopimuskoulutus 2x3h koulutus; yhteensä 1200 €+alv 



 Pöytäkirja 
 
 9.2.2022 

   
 

 
Esitys: Esitetään Vatelle, että hankitaan asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:ltä edellä olevat      
koulutukset yhteishintaan 1700 €+alv. 

 
Esittelijän päätösesitys: 
 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia Kontturi & co Oy:ltä aluevaltuutettujen pe-
rehdyttämispäivään koulutuksen hintaan 500€ + alv ja sopimuskoulutuksen valmistelijoille 
hintaan 1.200 €+ alv. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti. 
 
 
19.  Tiedoksi saatettavat asiat 
  

- 1.2.2022 pidettiin ensimmäiset YTA-neuvottelut Antti Hedmanin johdolla.  
- Mielitekohankkeen seminaari 17.2.2022. 
- Aluevaltuutettujen perehdytys VOL 2 18.2.2022, ohjelma (korjattu 7.2.2022 joryssä) 
- Muut tiedoksi saatettavat asiat. 

 
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 
 

20. Muut asiat 

Esittelijän päätösesitys:  

Johtoryhmästä 7.2.2022 tulevat lista-asiat toimitetaan hetimiten kokouksen jälkeen erillisenä 

ja otetaan käsiteltäväksi VATEssa 9.2.2022. 

PÄÄTÖS: Otettiin lisäasiana Konsulttipalvelun hankinta hyvinvointialuejohtajan viran täyttöön, mihin 

saatiin 7.2.2022 poliittista ohjausta; rekrytoinnin hoitaminen, psykologiset testaukset ja 

Head Hunting siten, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi käynnistetyn han-

kinnan, joka tuodaan seuraavaan vateen käsiteltäväksi.  

Lisäksi sovittiin ylimääräisestä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksesta 3.3.2022, 

missä väliaikainen valmistelutoimielin julistaa hyvinvointialuejohtajan viran auki. Tavoite ai-

kataulu on, että valinta tehtäisiin 2.5.2022 aluevaltuustossa. 

VATEn toimikausi päättyy, kun aluehallitus on järjestäytynyt 

 

21. 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. 

 



 Pöytäkirja 
 
 9.2.2022 

   
 

 

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi lisäyksellä 3.3.2022 kutsuttavasta ylimääräisestä kokouksesta. 

 

22. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:58 

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

merk.spostilla 10.2.022    

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
merk. spostilla 10.2.2022  merk. spostilla 10.2.2022 
Antti Jokikokko  Eija Komulainen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen. 
 
 

 
 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pshva.fi/


 

 



 



Liite 1

Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys

Kokoukseen osallistuminen 9.2.2022

P/T P/T Asia nro JAA EI

T  Kirsi-Tiina Ikonen Eeva Suomalainen

T 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 (esitelijä asiasta 11 alkaen) Anne Kantanen

T Leila Pekkanen( liittyi asian 5 ja poistui asian 11 aikana) Petteri Soininen

T Eija Peltonen Jari Lukkarinen

T Olli Lappalainen Minna Hiltunen T

T Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen

T Ilkka Fritius Kirsi Ruutala

                                                                                                                                                 

Muut osallistujat:

T Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja

T Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja liittyi asian 5 aikana

T Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja

T Petteri Alanko, viestintäjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:

T Jussi Lampi

T Tarja Miettinen, sihteeri

T Satu Kapanen

T Juuso Tamminen asian 11 esittely



Suonenjoen kaupungin lausuntopyyntö 12.12.21 
 
Tämä lausunto on tehty Vaten johtoryhmän pyynnöstä ja tarkoituksena on nimenomaan arvioida Suomen 

Hoiva ja Asunto Oy:n suunnittelemaa ikääntyneiden asumisyksikköä Suonenjoelle Pohjois-Savon 

hyvinvointialueen näkökulmasta. 

Sitoutuuko Pohjois-Savon hyvinvointialue Suonenjoelle rakentuvaan hoitoyksikköön niin, että kyseinen 

yksikkö nähdään tarpeellisena osana hyvinvointialueen palveluverkkoa? 

Hyvinvointialueen näkemys siitä, että palvelun tuottajana ko. yksikössä toimisi kokonaisuudessaan julkinen 

palvelun tuottaja?  

 

Arvio tarvesuunnitelmasta 
 
Vuoden 2021 aikana on tehty kansallinen päätös hyvinvointialueiden valmistelusta, jonka vuoksi 

hankesuunnitelmaa on syytä tarkastella vastaamaan hyvinvointialueen tavoitteita ja tulevaisuuden tarpeita 

palveluiden järjestämisen, tuottamisen ja toimitilojen osalta. 

Suonenjoen kaupunki pyytää Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä 

lausuntoa Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n suunnitelmasta rakentaa muuntojoustava ikääntyneiden 

asumisyksikkö Suonenjoelle. Suomen Hoiva ja Asunto Oy on rakennuttajana hakenut kohteen 

rakentamiseen investointiavustusta ja korkotukilainapäätöstä ARA:lta. ARA edellyttää, että hyvinvointialue 

ottaa kantaa yksikön käyttöön ja palvelun tuottamiseen sekä sitoutuu hankkeeseen. Hankkeen 

suunnitteluratkaisujen tulee myös täyttää ARA:n laatu- ja kustannusvaatimukset. Suonenjoki on lausunut 

puoltavasti hankkeesta ennen hakemuksen jättämistä. Suonenjoki on tehnyt lausuntoa varten 

tarveselvityksen. 

Suonenjoelle rakennettaisiin Suomen Hoiva ja Asunto OY:n toimesta 60 - paikkainen palvelutalo 

ydinkeskustaan, missä olisi 40 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 20 tukiasumisen (palveluasumisen) 

paikkaa. Aluksi suunnitelma oli rakentaa 40 tukiasumisen (palveluasumisen) paikkaa ja 20 tehostetun 

palveluasumisen paikkaa, mutta tällä hetkellä tarve on suuremmalle tehostetun palveluasumisen määrälle. 

Uusi rakennus korvaisi Suonenjoen kaupungin Veljeskodin sekä Suonenjoen Joenrannan kodin yksikön. Uusi 

palvelutalo vastaisi myös kevyemmän asumisratkaisujen tarjontaan. Tarvesuunnitelman mukaan yksikkö 

suunnitellaan muuntojoustavaksi asukkaiden tarpeet ja yhteisöllisyys huomioiden.   

Suonenjoella sijaitsevat Veljeskoti sekä Joenrannan koti ovat Suonenjoen kaupungin omia yksiköitä. 

Joenrannan kodissa on yhteensä 40 paikkaa, joista 24 on tehostettua palveluasumista ja 16 

pitkäaikaishoivan paikkaa. Veljeskodilla on 46 asuntoa, joista 23 tehostetun palveluasumisen asuntoja ja 11 

tuettua asumista. Näiden lisäksi Suonenjoki ostaa tehostettua palveluasumista yksityisiltä 

palveluntuottajilta yhteensä 63 paikkaa (Attendo hoivakoti Valkeinen ja Suonenjoen Palvelukotisäätiö).   

Veljeskoti ei Suonenjoen kaupungin lausunnon mukaan vastaa enää kiinteistönä nykyaikaista 

hoitokotikiinteistöä. Veljeskodista puuttuu yhteiset oleskelutilat ja esimerkiksi pesutilat ovat puutteelliset ja 

sisäilmaongelma on paljastunut niin vaikeaksi, että Veljeskodin asukkaat ja henkilökunta on jouduttu 

siirtämään väistötiloihin marraskuussa 2021. Joenrannan koti ei myöskään vastaa tiloiltaan nykyaikaista 

hoitokotikiinteistöä. Joenrannan koti on valmistunut 1995 vanhainkodiksi ja se on muutettu 2015 

palveluasumisyksiköksi. Laitoshoidon isot huoneet on muutettu kahden hengen huoneiksi väliverholla. Vain 

osa huoneista on yhden hengen huoneita. Kuvausten perusteella nykyiset tilat niin Veljeskodin kuin 

Joenrannan kodin osalta eivät täytä nykyaikaisten hoitokotikiinteistöjen vaatimuksia, joten näiden 



korvaaminen on uudella rakennuksella on perusteltua. Suonenjoen kaupungin lausunnon mukaan tällä 

hetkellä asiakkaita on odottamassa tehostetun palveluasumisen paikkaa myös vuodeosastolla, joka ei ole 

tarkoituksenmukainen paikka asiakkaiden pitkäaikaisemman asumisen kannalta. 

 

Tarve asumisyksikölle 
 

Suonenjoen väestöennusteen pohjalta paikkakunnalla on pitkäaikainen tarve uudelle asumisyksikön 

kohteelle ja väestörakenne ja väestöennuste Suonenjoen alueelle puoltaa asumisyksikön rakentamista 

myös hyvinvointialueen palveluverkon näkökulmasta.  

Suonenjoen väestöennusteen mukaan vuonna 2025 yli 75-vuotiaiden määrä on 18,6 % (1208 henkilöä), 

2030 22% (1357 henkilöä) ja 2040 26,1 % (1470 henkilöä). Tällä hetkellä tehostetussa palveluasumisessa yli 

75-vuotiaista asuu noin 9 % ja laitoshoidossa noin 1,3 %  Sotkanetin 2020 tilaston mukaan. Suonenjoen 

kaupungin ilmoituksen mukaan tällä hetkellä tehostetussa palveluasumisessa on 94 asiakasta ja 

pitkäaikaisessa laitoshoidossa 16 asiakasta. Luvut ovat suurin piirtein samaa tasoa kuin vuonna 2020.  

Tavallisessa palveluasumisessa asuu 1,4 % (15 asiakasta) yli 75-vuotiaista ja säännöllisessä kotihoidon 

piirissä on 19,5 % yli 75-vuotiaista (203 henkilöä). Tilastojen mukaan yli 75- vuotiailla kotihoidon käyntejä yli 

90 käyntiä kuukaudessa saavien osuus on 9,9 %. Tämän mukaan kotihoidon palvelujen tehostaminen ja 

tuottaminen kotiin tulee olla tulevaisuudessa yksi kehittämisen kohteista, jotta yhä useampi pystyisi 

asumaan kotona mahdollisimman pitkään ja raskaampien palvelujen tarvetta voitaisiin siirtää 

myöhemmäksi. Suonenjoella kotihoito pystyy tällä hetkellä tarjoamaan kotihoidon asiakkaille maksimissaan 

neljä käyntiä ja yhden yöaikaisen käynnin noin 10 kilometrin säteellä keskustasta. Kotihoidon saatavuutta 

tulee parantaa asiakkaiden palveluntarpeen mukaisesti tulevaisuudessa. Kotihoidon kehittäminen ja 

resurssoiminen tulee myös vähentämään palveluasumisen ja etenkin tehostetun palveluasumisen tarvetta 

tulevaisuudessa.  

Suonenjoella on selvästi tarve kehittää myös kevyempää tuetun asumisen muotoja. Voidaan arvioida, että 

tarve tavallisella palveluasumiselle olisi noin 2%  yli 75-vuotiaista eli tavalliseen palveluasumiseen 

tarvittaisiin noin 29 asumisen paikkaa. 

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tarve tulee olemaan tulevaisuudessa yli 75- vuotiaiden osalta 6 – 7 

%, joten tämä tarkoittaa noin sadan (100) tehostetun palveluasumisen paikan tarvetta 7 %:n mukaan 

laskettuna. Tämä riippuu myös siitä, mikä tavoitetaso tehostetun palveluasumisen peittävyyden osalta 

hyvinvointialueelle määritellään ja asetetaan. Valtakunnallinen tavoitetaso tehostetun palveluasumisen 

peittävyydelle yli 75- vuotiaiden osalta on 5 – 6 %:n tasolla. Suonenjoella tämän hetkinen peittävyys on 9 %, 

joten realistinen tavoite seuraaville vuosille on 7 %:n luokkaa. Yksityisten palveluntuottajien osalta paikkoja 

on tällä hetkellä 63 paikkaa, joten noin 40:n uuden tehostetun palveluasumisen paikan rakentaminen on 

väestön palvelutarpeen näkökulmasta tarpeellinen. Tuetun asumisen osalta 20 asumisen paikkaa on myös 

tarpeeseen nähden tarpeellinen. 

Nykyiset palvelutalokiinteistöt (Veljeskoti ja Joenrannan koti) ovat rakennus- ja taloteknisen kunnon osalta 

elinkaarensa päässä ja nykyisten kiinteistöjen kunnon vuoksi hanke nähdään perusteltuna. 

Asumispalveluiden uudisrakennuksen valmistelun yhteydessä on todettu ikääntyneiden määrän ja 

palvelutarpeen lisääntyvän lähivuosina merkittävästi, jonka vuoksi hanke on perusteltavissa. 

Hankesuunnitelma tulee liittää laajempaan kokonaisuuteen ikäihmisten asuminen ja palveluverkon osalta ja 

hankkeen muuntojoustavuus tulee huomioida. Tarveselvityksessä ei käy ilmi, että mitä muita tiloja 

rakennukseen tultaisiin sijoittamaan ja miten hyvin kiinteistö tukisi myös alueen rakentumista asumisyksikön 



ympärille sekä tilojen käytettävyyttä myös lähellä asuville asukkaille. Nämä olisi hyvä ottaa huomioon 

lopullisessa hankesuunnitelmassa. Suunnittelussa tulee huomioida tilojen muuntojoustavuus niin, että se 

mahdollistaisi yhteistilojen muuttamisen tarvittaessa sekä tehostetun palveluasuntojen muuttamisen 

tarvittaessa palveluasunnoiksi. Suunnittelussa on otettava huomioon laadullisia vaatimuksia etenkin 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tavoitteiden suhteen asumispalveluosan osalta.  

Hankkeen tavoitehintaa tai vuokratasoa ei vielä tässä vaiheessa ole arvioitu.  

Huomioiden palvelutarpeen kasvu sekä tarve purkaa laitosmuotoinen palvelurakenne, voidaan 

Suonenjoelle uudelle asumispalveluyksikölle todeta olevan ilmeinen tarve. Tehostetun palveluasumisen 

sijoittuminen ydinkeskustaan nähdään tukevan sekä tehostetun palveluasumisen asukkaiden arjen 

aktiivisuutta, että myös alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. 

 

Pohdintaa 
 
Suonenjoen kaupunki on pyytänyt lausuntoa hyvinvointialueen väliaikaiselta valmisteluelimeltä (VATE) 

ikäihmisten asumisyksikön rakentamisesta Suonenjoelle. Lausuntopyyntö käsittää nykytilan kuvauksen, 

nykyisen tarpeen ja tulevan tarpeen. Lausunto on annettu sisällöltään tarveselvityksen (4 sivua) mukaiseen 

kokonaisuuteen. VATE:n mukaan suunnittelua voidaan jatkaa palvelutarpeen ja nykyisten tilojen 

kokonaiskunnon näkökulmasta. Hyvinvointialue voi käsitellä hankkeeseen sitoutumista vasta tarkemman 

hankesuunnitelman perusteella (sisältäen mm. toteutustavan, aikataulun, laajuuden ja kustannukset ja 

rahoituksen). VATE:n näkemyksen mukaan palvelun tuottajana ko. yksikössä voi toimia tulevaisuudessa 

julkinen palveluntuottaja. 

 

Lausunnon antaja: 

Reetta Kettunen, vastuuvalmistelija Ikääntyneiden palvelut 

Petri Pyy, vastuuvalmistelija Kiinteistöt 
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POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE: 
VISUAALINEN ILME



LÄHTÖTILANNE





BRÄNDITARINA



Hyvinvointi ei saa olla vain harvojen etuoikeus. Sen pitää olla jokaisen perusoikeus – vauvasta vaariin. 

Silloin, kun jokainen on hyvinvoinnin edessä saman arvoinen, syntyy mahdollisuus nostaa 

kunnianhimon tasoa ja pistää vielä paremmaksi. 

Me haluamme tehdä Pohjois-Savosta Suomen ensimmäisen paremminvointialueen. 

Hyvinvointialueen seuraavan version. Kaikki lähtee raudanlujista ammattilaisista ja 

kansainvälisestikin tunnustetusta osaamisesta, joita meiltä kyllä löytyy. Asioita ratkaistaan yhdessä, 

ihmiset kohdataan yksilöinä ja kaikesta paistaa aito välittäminen.  

Paremminvointi tarkoittaa myös sitä, että aina voi parantaa, sillä muuttuuhan maailmakin ympärillä. 

Samoin ihmisten tarpeet. Tehdään rohkeasti uusia asioita ja uskalletaan kokeilla. Eikä koskaan jäädä 

laakereille lepäämään. Näin pysymme jatkuvasti ajan hermolla ja olemme jatkossa yhä 

paremminvoiva Pohjois-Savo, johon paikalliset voivat luottaa.

BRÄNDITARINA

PAREMMINVOIVA POHJOIS-SAVO



EHDOTUS 

WORK IN PROGRESS



TUNNUS Pohjois-Savon hyvinvointialueen tunnuksessa yhdistyy

Savon vaakunasta löytyvä nuoli, sydän ja P-kirjain.

P++

EHDOTUS 



TUNNUS Pohjois-Savon hyvinvointialueen tunnuksessa yhdistyy

Savon vaakunasta löytyvä nuoli, sydän ja P-kirjain:

Pohjois-Savon
hyvinvointialue

P++

Pohjois-Savon
hyvinvointialue

Pohjois-Savon
hyvinvointialue

Pohjois-Savon
hyvinvointialue



EHDOTUS 2

VÄRIT Linjan värit ponnistavat Pohjos-Savon maakunnan väreistä, mutta modernilla ja raikkaalla tavalla. Selkänä päävärinä valkoinen,

jota tukemassa keltainen ja noen harmaa. Kokonaisvaikutelma raikas ja tyylikäs sekä tietenkin ylpeä juuristaan.VÄRIT

PÄÄVÄRI : TEHOSTEVÄRIT:

Puhdas va lkoinen

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0 
#FFFFFF

Kirkas  ke l ta inen

R255 G206 B41  
C0 M20 Y87 K0
#FFD629

Noen harmaa

R51  G51  B51  
C67 M58 Y55 K61
#3A3A3A

70 % 50 % 30 %

70 % 50 % 30 %



TYPOGRAFIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit 

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Hyvinvointialueen fontti on Graphik, joka on geometrinen sans serif. Se on 

selkeälinjainen ja helppolukuinen. Fonttivalinnoissa huomioitu saavutettavuus.

EHDOTUS 1

Medium-leikkaus:

Regular-leikkaus:



KUVATYYLIN MOOD
Kuvamaailman keskiössä aidot, elämänmakuiset tilannekuvat, joissa näemme niin asukkaiden arkea 

kuin hyvinvointialueen työntekijöitäkin. Vältetään pönötystä, lavastusta ja poseeraamista. Valokuvissa 

esiintyy ihmisiä monimuotoisesti. Huomioida lokaatiovalinnoissa mahdollisuuksien mukaan paikallisuus 

esim. toimipisteiden, työntekijöiden tai taustan osalta.

EHDOTUS 1













KOOSTE
EHDOTUS 

Lorem ipsum dolor sit amet 

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi.



Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 – 2026 valmistelun käynnistäminen 
 
 
Hyvinvointialueen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 – 2026 laadinnasta on laadittu 
alla oleva suunnitelma. 
 
Pe :  VATEjory käy asiasta keskustelun ja päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 
 

 

Hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026 

 

1  Talousarvio ja -taloussuunnitelma ( HVA laki § 115) 

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi 

kalenterivuodeksi talousarvio. 

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma 

kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen 

talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa 

huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen 

taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen 

vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion 

laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään 

hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on 

toteutettava hyvinvointialuestrategiaa. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 

Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella 

lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos 

valtioneuvosto on antanut siihen valtuuden 15 §:n mukaisesti. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa 

brutto- tai nettomääräisenä. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja 

rahoitusosa. Investointiosasta on ilmettävä hyvinvointialueen investointien lisäksi 

hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja sen on 

perustuttava 16 §:ssä tarkoitettuun investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat 

hyväksyneet siten kuin siitä erikseen säädetään. 

Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

2 Vuoden 2023 talousarvion laadintaperiaatteet 

Pohjois – Savon hyvinvointialueen talousarvion 2023 laadintaperiaatteiksi tullaan esittämään 

seuraavaa : 

Määrärahat osoitetaan organisaatiorakenteen mukaisille yksiköille. Varsinaista sisäistä tilaaja-

tuottaja mallia ei tulla käyttämään. Määrärahat otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. 



Taseyksikköjä tai liikelaitoksia ei käytetä. 

Asiakasmaksuissa käytetään lain mahdollistamia maksimitaksoja. 

Asiakasmaksut ohjataan palvelun myyneen yksikön tuloksi. 

Hyvinvointialueen myynti muille hyvinvointialueille perustuu täyskatteelliseen hinnoitteluun. 

Sisäinen kustannusten kohdistaminen tehdään vyörytyksinä ja suoritteisiin perustuvina sisäisinä 

veloituksina (esimerkiksi röntgen), jotta raportoitavat tiedot saadaan automaattisesti 

laskentajärjestelmästä. Tavoitteena on täyttää hyvinvointialueen raportointivelvoitteet ja tuottaa 

riittävästi tietoa hyvinvointialueen johtamista varten. 

Hyvinvointialueiden välisen kaupan hinnoittelun on perustuttava kustannuslaskentaan ja sisäiseen 

laskutukseen. 

Hyvinvointialueella on pääosin kiinteä ja yleiskatteinen rahoitus. Mikäli jokin yksikkö haluaa lisätä 

menojaan, yksikön on esitettävä vastaava menojen säästö tai tulojen lisäys, jotta talous pysyy 

tasapainossa.  

Henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa hyvinvointialueella. 

In-house yhtiöiden ostojen yksikköhinnat eivät saa ylittää muiden vastaavalla alalla toimivien in-

house – yhtiöiden eikä yksityisten yritysten hintoja. Tämä on varmistettava in-house yhtiöiden 

kanssa tehtävillä sopimuksilla ja omistajaohjauksella. 

Hankinnoissa on hyödynnettävä kilpailutuksen tuomat hintaedut. 

Budjetti laaditaan ns ylhäältä alaspäin vuoden 2023 osalta, koska vuoden 2023 talousarvio 

joudutaan laatimaan epätäydellisillä tiedoilla ja vähäisellä henkilökunnalla.  Lautakunnat tekevät 

talousarvioesitykset aluehallituksen antaman raamin mukaisesti. Aluehallitus tekee valtuustolle 

esityksen, joka toteuttaa strategian sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. 

Hyvinvointialueen viranhaltijaorganisaatio muodostuu seuraavasti : 

Toimiala - Palvelualue – Palveluyksikkö – Toimintayksikkö. Budjetti laaditaan tasoille Toimiala – 

Palvelualue – Palveluyksikkö. 

Hyvinvointialueen tulorahoituksen lisäämiseksi olisi hyvä selvittää mahdollisuudet perustaa privat-

yhtiön perustamismahdollisuudet ja lakisääteiset velvollisuudet yhtiöittää hyvinvointialueen 

toimintaa. 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma laaditaan siten, että hyvinvointialue ei joudu 

arviointimenettelyyn. 

Talousarvio 2023 laaditaan seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaan : 

3. Laskentatunnisteet 

Laskentatunnisteiden määrittely tehdään 15.02.2022 mennessä. 



4. Investointiosan ja investointisuunnitelman valmistelu 

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien 

neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden 

rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot uusista investoinneista ja investointia 

vastaavista sopimuksista.  

Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja pelastustoimen 

osasuunnitelmasta. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueen 

lainanottovaltuuden kanssa. 

Investointien käsittely sisältää myös uusien leasing – ja vuokrasopimusten käsittelyn. 

Investointiosan esitysten jättö 15.3.2022 mennessä. 

Priorisointityöryhmän työ valmis 15.5.2022 mennessä. 

Investointiesitykset hallituksen listalle 25.5.2022. 

Aluehallituksen 1. käsittely 02.06.2022. 

Aluevaltuuston 1. käsittely 22.09.2022. 

Investointisuunnitelman jättö ministeriöille 01.10.2022. 

Toinen käsittely hallituksen listalle 15.11.2022. 

Toinen käsittely aluehallituksessa 24.11.2022 

Toinen käsittely aluevaltuustossa 22.12.2022. 

Investointiosan ja investointisuunnitelman valmistelua myöhennetään muutamalla viikolla, 

mikäli aluehallitus pitää kokouksen kesäkuun 2022 loppupuolella ! 

5. Käyttötalousosan valmistelu 

Vuoden 2023 tulorahoitus tulee kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksen ja talousarvion 2022 

budjettitietojen perusteella.  

Tilastokeskus kerää valtiovarainministeriön toimeksiannosta tietoja hyvinvointialueiden 

aloitusvuoden 2023 rahoituksen laskentaa varten kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä 

pelastustoimen nettokustannuksista vuosilta 2021 ja 2022. Kuntien vastausaika päättyi 14.1.2022. 

Todennäköisesti kuntien sote-menoja varten vuodelle 2022 varaamat määrärahat eivät tule 

riittämään, joten on todennäköistä, että myös hyvinvointialueen vuoden 2023 valtionrahoitus ei 

tule kattamaan kaikkia sotemenoja. Pohjois – Savon hyvinvointialueella tulorahoitukseen voidaan 

arvioida tulevan 30 - 40 M€ vaje. Valtio maksaa vajaaksi jäävän tulo-osuuden vuonna 2024. 

Rahoituslain 35 §:n mukaisen vuonna 2023 siirtymätasauksena kompensoidaan 

hyvinvointialueelle kaikki kunnista siirtyvät kustannukset. STM varmisti tämän Pohjois – Savon 



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

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

Alustavien tietojen mukaan valtionrahoitusta vuodelle 2023 tarkastellaan seuraavan kerran 

huhtikuussa 2022. 

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

budjettien kautta. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueiden välinen kauppa.  

Tärkeimmät tietolähteet hyvinvointialueen tulorahoitusta arvioitaessa ovat olleet VM:n 

12.05.2021 julkaisema painelaskelma vuosille 2023 – 2030 sekä arvio tulorahoituksesta 

07.10.2021. 

Painelaskelmien mukaan Pohjois – Savon hyvinvointialue jää rahoituksessa selvästi jälkeen 

muista yliopistollisista hyvinvointialueista vuosina 2023 – 2030. 

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

Organisaatiorakenteen mukaisten talouslukujen alustava määrittely ja muu alustava valmistelutyö 

tehdään 28.02.2022 mennessä. 

Talousvalmistelun ja palvelutuotannon keskustelut lautakunnittain 30.04.2022 mennessä. 

Talousarvion laadintaperiaatteet ja talousarvioraamit valmiina 25.05.2022. Laadintaperiaatteiden ja 

talousarvionraamien käsittely aluehallituksessa 02.06.2022. 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 – 20226 valmistuu 15.11.2023 mennessä. 

Aluehallitus käsittelee budjetin 24.11 ja valtuusto 22.12.2022. 

Mahdolliset uudet henkilöstöpanostukset vuodelle 2023 käsitellään elo-syyskuussa 2022. 

6. Rahoitusosan valmistelu 

Rahoitusosa valmistellaan rinnakkain investointiosan kanssa investointiosan kanssa samassa 

aikataulussa. 

Rahoitusosa hallituksen listalle 25.5.2022. 

Aluehallituksen 1. käsittely 02.06.2022. 

Aluevaltuuston 1. käsittely 22.09.2022. 

Rahoitussuunnitelman jättö ministeriöille 01.10.2022. 

Toinen käsittely hallituksen listalle 15.11.2022. 

Toinen käsittely aluehallituksessa 24.11.2022 

Toinen käsittely aluevaltuustossa 22.12.2022. 



Rahoitusosan valmistelua myöhennetään muutamalla viikolla, mikäli aluehallitus pitää 

kokouksen kesäkuun 2022 loppupuolella ! 

 

Lainanottovaltuus vuonna 2023  ( Voimaanpanolaki 61 § ) : 

Hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 

2023 määritellään hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityshuoltopiirien 

kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen tietojen ja vuoden 2022 talousarvion tietojen 

perusteella.  

Vuonna 2023 Pohjois – Savon hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta, koska Pohjois – Savon 

sairaanhoitopiirin ja Vaalijalan kuntayhtymältä siirtyvien lainojen määrä ( noin 420 m€ ) ylittää 

maksimi lainamäärän ( noin 330 M€ ). Maksimilainamäärä saadaan kertomalla edellä mainittujen 

liikkeenluovuttajien vuoden 2022 talousarvioiden vuosikate kymmenellä. Vastaava tilanne on 

monilla muillakin hyvinvointialueilla. 

Vuonna 2023 investointien rahoitus on hoidettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Vaalijalan 

kuntayhtymältä siirtyvillä rahavaroilla. Investointien painopiste vuonna 2023 tulee olemaan Pohjois 

– Savon sairaanhoitopiirin keskeneräisten investointien loppuunsaattaminen. 

Lainanottovaltuus ( HVA laki § 15) vuodesta 2024 alkaen : 

Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen 

tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi.  

Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän hyväksytyn investointisuunnitelman 

mukaisten investointien rahoittamiseksi.  

Hyvinvointialueen lainanottovaltuus on hyvinvointialueen laskennalliseen lainanhoitokatteeseen 

perustuvan enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoidun lainamäärän erotus. Laskennallinen 

lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja 

summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset 

lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainamäärä kymmenellä.  

Pohjois – Savon hyvinvointialueen talousarvion vuosikatteen on oltava suunnitelmakaudella 

minimissään 50 – 60 M€, jotta hyvinvointialue kykenee investoimaan riittävästi toiminnan 

kehittämiseen. Talousarvioiden on myös toteuduttava talousarvioiden mukaisesti. 

Valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on välttämätön 

hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai 

lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla 

tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai 

valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta. 

Valtiovarainministeriö asettaa 3 momentissa tarkoitetun päätöksen valmistelua varten 

valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö sekä 

asianomainen hyvinvointialue nimeävät edustajansa. Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida 

lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä 



hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Arviointi perustuu hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa 

koskevan tiedon perusteella tehtyyn kokonaisarvioon. 

Lainan lyhennykset 2023 – 2026 : 

Pitkäaikaisten pankkilainojen lyhennykset tulevat olemaan noin 21 - 23 M€ / vuosi 

taloussuunnittelukaudella 2023 – 2026. 

Lainojen lyhennysohjelma on sovitettu yhteen käyttöomaisuuden poistoaikojen kanssa. 

Lainojen kokonaismäärään tulee vaikuttamaan valtioneuvoston päätös lainanottovaltuudesta. 

Maksuvalmius : 

Maksuvalmiuden perustan muodostaa Pohjois – Savon sairaanhoitopiiriltä ja Vaalijalan 

kuntayhtymältä siirtyvät rahavarat. Pohjois – Savon sairaanhoitopiiriltä arvioidaan siirtyvän 

rahavaroja noin 110 - 120 M€. 

Vuoden 2023 aikana maksuvalmiuden ylläpitäminen on haasteellista, koska siirtyvillä rahavaroilla 

pitää rahoittaa keskeneräiset investoinnit ( noin 48 M€ ) sekä lainojen lyhennykset ( noin 21 M€ ). 

Vuodesta 2024 eteenpäin riittävän maksuvalmiuden takaamiseksi tarvitaan sekä riittävää 

vuosikatetta että lainanottovaltuutta. 

Maksuvalmiuden turvaamiseksi hyvinvointialueella tulee olemaan käytössä Pohjois - Savon 

sairaanhoitopiiriltä siirtyviä, nykyisiä kuntatodistusohjelmia lyhytaikaiseen rahoitukseen. 

7. Taloudelliset skenaariot 2023 – 2030 

THL:n väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien ennustelaskelmien mukaan Pohjois – 

Savon sosiaali – ja terveyspalveluiden kustannusten arvioidaan kasvavan vuosina 2020 – 2030 

keskimääräistä vähemmän. Pohjois – Savossa kasvu olisi 0,9 % / vuosi, kun koko maassa kasvun 

arvioidaan olevan 1,4 %  / vuosi. Vanhusväestön määrä ei kasva Pohjois-Savossa enää jyrkästi. 

VM:n painelaskelmien mukaan Pohjois – Savon hyvinvointialueen tulorahoitus kestää 2 %:n 

vuotuisen menokasvun. 

8. Hyvinvointialueen talouteen liittyvät arviointimenettelyn edellytykset ( HVA laki § 123) 

Valtiovarainministeriö voi käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, jos: 

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

määräajassa; 

Alijäämän välttäminen edellyttää Pohjois – Savon hyvinvointialueella suunnitelmakaudella 2023 – 

26 vuosikatetta vähintään 40 – 45 M€, jotta alijäämää ei synny. 

2) hyvinvointialueen konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia 

kaksi tilikautta peräkkäin; 



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

-45 M€ ) 

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

Mikäli hyvinvointialueella olisi lainaa esimerkiksi 450 M€, olisi vuosikatetta oltava vähintään 36 

M€ . Vuosikate 36 M€ / 45 M€ = 80 %  (450M€ /10 = 45M€) 

4) hyvinvointialueelle on myönnetty 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu lainanottovaltuus taikka kaksi 

kertaa kolmen peräkkäisen tilikauden aikana hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 

mukaista lisärahoitusta. 

Mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitettu konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate 

lasketaan kaavalla, jossa konsernituloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu 

summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset 

lainanlyhennykset saadaan jakamalla konsernitaseen lainamäärä kymmenellä. 

Edellä mainitut laskelmat on laadittu Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedoilla. Konsernitason 

laskelmat lasketaan valmistelun edetessä. Olennaista muutosta lukuihin ei ole kuitenkaan 

odotettavissa, koska in-house yhtiöt tekevät nolla-tulosta tai vain vähäistä tulosta. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että minimitavoite Pohjois – Savon hyvinvointialueen 

vuosikatteelle suunnitelmakaudelle 2023- 2026 on 40 – 45 M€, jotta arviointimenettely vältetään. 

Investointien toteuttamiseksi vuosikatetta tarvitaan kuitenkin enemmän eli minimissään 50 – 60 

M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 OHJELMA  1 (1) 

Aluevaltuutettujen perehdytys VOL 2 28.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon Hyvinvointialue | Lähiosoite XX, XXXXX PAIKKAKUNTA | www.verkkosivu.fi  

Aluevaltuutettujen perehdytys 18.2.2022 

9:00  Avaus 

- Jari Saarinen, VATEn puheenjohtaja ja tilaisuuden puheenjohtaja 

 

9:10 Valtuutettujen oikeudet ja velvollisuudet, Tatu Hirvonen ja Jyrki Piiparinen, 

Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy 

 1.   Yleiset periaatteet ja lainsäädäntö aluevaltuutettuja koskien 

 2.   Aluevaltuutetun oikeudet 

 3.   Aluevaltuutetun velvollisuudet 

 4.   Vaalikelpoisuus hva:n toimielimiin 

 5.   Esteellisyyskysymykset ja sidonnaisuudet 

 

11.10 Johtamisjärjestelmä, toimielin rakenne ja viranhaltijaorganisaatio 

- Leila Pekkanen, VATEn esittelijä muutosjohtaja 

 Keskustelua 

  

12:00 - 12.30 LOUNASTAUKO 

 

12:30 Terveiset kansallisesta valmistelusta   

- Kari Hakari, osastopäällikkö STM 

 

13:00 Hyvä tietää aluevaltuutetun tietoturvasta ja tietosuojasta 

- Marko Ruotsala, tietoruvapäällikkö 

 

13:30 Viestinnän huoneentaulu 

- Petteri Alanko, viestintäjohtaja 

 

14:00 KAHVITAUKO 

14:30 Kokouskäytännöt ja ajankohdat 

- Janne Niemeläinen, muutosjohtaja HHRTT 

 

15:00 Tilaisuuden päätös ja jatkoaskeleet 

- Jari Saarinen, VATEn ja tilaisuuden puheenjohtaja 

 

16:00 Teams -työtilan ja kokoustoimintojen koulutus (Tämä varmistuu tänään 7.2.) 

 



A. OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueista annetun lain 141 §:n mukaan 
oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa: 
 
Pykälät: 1-5, 13-14, 19-22 

Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueista annetun lain 139 §:n mukaan kirjal-
linen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 1-5, 13-14, 19-22 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 
Pykälät: 6-12, 15-18 

 
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet 

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

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 
 

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

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

 

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

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä. 
 

 

 

B. VALITUSOSOITUS 
 

Pykälät: 6-12, 15-18 

Valitusoikeus ja -perusteet  
 

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se, 
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu-
nut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös se, jolla on edellä ole-
van mukaan oikeus tehdä aluevalitus 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta aluevalituksella hallinto-oikeudelta.  
 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muu-
ten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä. 

 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oi-
keus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen 
sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon. 

 
 
Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 
 Valituskirjassa on ilmoitettava  
 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu teh-

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

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

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

 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
hallinto-oikeudessa 260 euroa. 
 
(15.8.2003/743) [HE 187/2002]).  

 
 

 
C. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS  

 
Pykälät: 8,15,16,18 

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

 

I Oikaisuohje 
 

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

 

 

Hankintaoikaisun tekoaika 
 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen 
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa 
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esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

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

 
Toimitusosoite 

 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 

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

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

 
 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 
 

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

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

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

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
  

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

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

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

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

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

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

unionin virallisessa lehdessä; tai 
 

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

 
Valituksen sisältö 

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



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

 
Valituksen toimittaminen 

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

 
Valituskielto 

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

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

 
 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
 

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

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300 
fax. 029 56 43314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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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) 
 
  


