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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen ylimääräinen kokous 

17/2022 

Ajankohta:  torstai 3.3.2022 klo 12:30 – 16:00 

Paikka:  Maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio) tai TEAMS 

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

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen 

PÄÄTÖS: 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

PÄÄTÖS: 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Timo Tuunainen ja Eija Peltonen. 

PÄÄTÖS: 
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5. HYTE 2023 rakenne ja tehtävät hyvinvointialueella  
 

Valmistelija: Pekka Puustinen 
 

Ylilääkäri Pekka Puustisen johdolla edistetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE-työtä 

edellisessä sote-valmistelussa sovitun toimintamallin mukaisesti. Toimintojen siirtyessä hy-

vinvointialueelle tulee voimassa oleva HYTE-rakenne ja sen tehtävät hyväksyä aluehallituk-

sessa ja viedä aluevaltuustolle tiedoksi. Maakuntahallituksen ja PSSHP:n   nimeämä Poikkihal-

linnollinen HYTE-ryhmä on koordinoinut valmistelua ja se käsittelee aluevaltuustolle valmis-

teltavan esityksen 24.2.2022 kokouksessaan.  

Suunniteltu aikataulu käsittelylle on: 

- Väliaikainen valmistelutoimielin 3/2022. 

- Aluehallitus 

1. HYTE-rakenne ja tehtävät 

2. HYTE-neuvottelukunnan toimintasääntö 

3. Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma (hyväksyntä) 

- Aluevaltuusto 5/2022, missä käsittelyssä  

i. Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma (päätös) 

ii. HYTE-rakenne ja tehtävät tiedoksi. 

Asia on ollut VATE-joryssä 24.2.2022 ja Poikkihallinnollisessa HYTE-ryhmässä  

Pekka Puustinen esittelee asiaa VATElle.  

Esityslistan liitteenä 2 HYTE-rakenne ja tehtävät. 

 
Esittelijän päätösesitys: 
 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi saadun esittelyn poikkihallinnollisen 
HYTE-ryhmän hyväksymästä HYTE 2023 rakenteesta ja tehtävistä hyvinvointialueella. Asia 
viedään aluehallituksen kautta aluevaltuustolle käsiteltäväksi toukokuussa 2022. 

 
PÄÄTÖS: 

 

6. Lääkäreiden aktiivivapaat ja muun henkilöstön työaikasaldot 

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

 

Asia on ollut 1.12.2022 väliaikaisen valmistelutoimielimen listalla esityksenä, josta se otettiin 
vielä uudelleen valmisteltavaksi. Johtoryhmässä 10.2.2022 asia on ollut uudelleen valmiste-
luna ja hyväksyttävänä esityksenä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. 

  
Asiaa on valmisteltu kokonaisuutena ottaen huomioon henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu. 
Valmistelussa on lähdetty yhden viikon vapaiden siirtämisestä.  
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Henkilöstön siirtosopimukseen tulisi kirjata:  
 
Luovutuksensaaja ja luovuttaja sopivat niiden luovuttajaorganisaatioiden osalta, joissa lääkä-
reiden aktiivivapaat on käsitelty palkallisina poissaoloina seuraavaa;   

  
Lääkäreiden aktiivivapaita voidaan siirtää hyvinvointialueelle enintään 38h 15min siirtyvää 
henkilöä kohden, eli yhden työviikon tuntimäärän verran.   

  
Luovuttaja on velvollinen erittelemään aktiivivapaasaldon 31.12.2022 tilanteeseen. Luovut-
taja on velvollinen esittämään laskelman siirtyvästä aktiivivapaasaldosta ja euromääräisestä 
velasta Luovutuksen saajalle 15.12.2022 mennessä. Aktiivivapaasaldovelka Luovuttajan on 
suoritettava maksetuksi Luovutuksen saajalle 31.12.2022 mennessä.   

  
Muulta osin oikeus pitää aktiivivapaata siirtyy Luovutuksen saajan organisaatioon 1.10.2022-
31.12.2022 tehdyistä päivystystöistä. Näiden osalta aktiivivapaat pidetään hyvinvointialu-
eella palkattomana poissaolona.  

  
Ohje kentälle:  
 
Hyvinvointialue ottaa vastaan myös lääkäreiden aktiivivapaista enintään yhden viikon 
(38h15min) verran aktiivivapaa tunteja, jotka siirtyvä henkilö pitää vapaana hyvinvointialu-
eella 30.6.2023 mennessä.  

  
Siirtyvä aktiivivapaavelka maksetaan luovuttajaorganisaatiosta hyvinvointialueelle 
15.12.2022 mennessä, sekä esitetään laskelma siirtyvästä velasta henkilöittäin.  

  
Hyvinvointialueella päivystyskorvaukset maksetaan rahana aikataulun mukaisesti. 1.1.2023 
jälkeen kertyvä aktiivivapaa oikeus pidetään hyvinvointialueella palkattomana poissaolona.   

 
Kohtelu on tasa-arvoinen hoitohenkilöstölle sovittujen työaikapankkituntien mukaisesti.  

  
Esitetään Vatelle edellä olevan menettelyn hyväksymistä.  
-  Riskinä, että lääkärikunnassa tapahtuu siirtoa toisaalle ja vapaat vaaditaan loppuvuo-

desta, jolloin hoitotakuun yms. lupaukset vaarantuvat. Riskit otettava huomioon, niihin 
valmistauduttava asianmukaisesti.   

-  Aktiivivapaat, jotka pidetään palkallisena, lähtöpään organisaation tulisi maksaa.   
-  Aktiivivapaiden korvaukset maksetaan jatkossa päivystyskorvausten yhteydessä (KYSin 

malli).   
-  Säilytetään hoitohenkilökunnalla viikko, perustellaan lääkäripuolella päivystyskäytäntö. 

Henkilöstöryhmien eriarvoinen kohtelu perusteltava hyvin. Päivystysresurssien/iltavas-
taanottotoiminnan turvaaminen on erityisperusteluna riittävä ja viedään esitys YT-eli-
melle.   

-  Työajan laajentaminen iltapainotteiseksi tulee lähiaikoina keskustelun aiheeksi.  
 

 Käsitelty VATE-joryssä 10.2.2022 ja yt-elimessä 1.3.2022. 
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Esittelijän päätösesitys: 

 Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy valmistelijan esityksen lääkäreiden aktiivivapaiden 

ja muun henkilöstöntyöaikasaldojen menettelyt siirryttäessä hyvinvointialueelle. 

PÄÄTÖS: 

 

7. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston 2.3.2022 kokouspäätösten toimeenpano 

Hyvinvointialuelaki 148 § / Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei 
kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyt-
tömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai viranhaltija taikka valitusviran-
omainen kieltää täytäntöönpanon. 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää aluevaltuuston päätösten toimeenpanosta seu-

raavaa: 

2 § Aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkirjan valinta 
-  Aluevaltuusto päätti valita muutosjohtaja Janne Niemeläisen aluevaltuuston 
ja aluehallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi määräaikaiseen ja osa-aikai-
seen virkasuhteeseen 31.12.2022 saakka.  
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Pöytäkirjanpitäjäksi nimetylle lähetetään päätöksestä pöytäkirja-
note. 
 

3 § Aluevaltuuston ja aluehallituksen teknisten kokoussihteereiden valinta 
- Aluevaltuusto valitsi aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousten kokous-

sihteereiksi hallintopalveluvastaava Virpi Kauppisen ja hallintopäällikkö 
Henna Räsäsen. 

- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-
jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Kokoussihteereiksi valituille lähetetään päätöksestä pöytäkirjan 
ote. 

 
4 § Pöytäkirjantarkistajien valinta 

- Aluevaltuusto valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tar-
vittaessa ääntenlaskijoina. 

- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-
jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön.  
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5 §  Asioiden käsittelyjärjestys 
- Aluevaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes-

tykseksi. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Asia ei aiheuta toimenpiteitä. 

 
6 § Läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa 

- Aluevaltuusto päätti, että hyvinvointialueen valmistelun muutosjohtajilla ja 
vastuuvalmistelijoilla sekä Kuopion kaupungin lakimies Vesa Toivasella on 
läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa. 

- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-
jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Päätöksestä lähetään pöytäkirjanote valmistelun muutosjohtajille 
ja vastuuvalmistelijoille sekä Kuopion kaupungin lakimies Vesa Toivaselle. 

  
7§  Hallintosäännön hyväksyminen 

- Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön, joka tulee voimaan 4.3.2022 al-
kaen. 
Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-

tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-

täntöön. 

8 §  Aluevaltuuston vaalilautakunnan vaali 
- Aluevaltuusto: 

1) valitsi toimikaudelleen hallintosäännön 149 §:n mukaisen vaalilautakun-
nan suhteellisten vaalien toimittamista varten ja valitsee siihen yhtä monta 
jäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuustoryhmiä valtuuston järjestäyty-
essä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
2) valitsi jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. 

- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-
jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Valituille luottamushenkilöille lähetetään päätöksestä pöytäkirja-
note. 

 
9 § Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 

- Aluevaltuusto: 
1. päättää varapuheenjohtajien määrän 
2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen 
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täytäntöön. Valituille luottamushenkilöille lähetetään päätöksestä pöytäkir-
janote. 

  
10 § Aluevaltuustoryhmien järjestäytyminen 

- Aluevaltuusto päätti hyväksyä aluevaltuustoryhmien järjestäytymisen. 
- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön.  Aluevaltuustoryhmille lähetetään päätöksestä pöytäkirjanote. 

 

 

11 § Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä 
- Aluevaltuusto päätti hyväksyä Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtamisjär-

jestelmän, joka on yhtenevä aluevaltuustolle päätettäväksi esitetyn hallin-
tosäännön kanssa. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. 
 

12 § Aluehallituksen vaali 
- Aluevaltuusto: 

1) valitsee toimikaudekseen aluehallitukseen 13 jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen. 

2) päättää aluehallituksen varapuheenjohtajien määrän 

3) valitsee aluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Valituille luottamushenkilöille lähetetään päätöksestä pöytäkirja-
note. 
 

13 § Tarkastuslautakunnan vaali 
- Aluevaltuusto: 

1. valitsi toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yhtä monta jäsentä ja kul-
lekin henkilökohtaista varajäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuustoryh-
miä valtuuston järjestäytyessä 
2. valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joi-
den kummankin tulee olla valtuutettuja. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Valituille luottamushenkilöille lähetetään päätöksestä pöytäkirja-
note. 
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14 § Aluevaalilautakunnan vaali 

- Aluevaltuusto valitsi  toimikaudekseen aluevaalilautakuntaan puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka 
asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Valituille luottamushenkilöille lähetetään päätöksestä pöytäkirja-
note. 
 

15 § Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulun hyväksyminen 
- Aluevaltuusto hyväksyi aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulut 

vuodelle 2022. 
- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokoukset kutsutaan koolle hy-
väksytyn kokousaikataulun mukaisesti. 
 

16 § Hyvinvointialuejohtaja viran perustaminen ja kelpoisuusehdot 
- Aluevaltuusto päätti: 

1) perustaa hyvinvointialuejohtajan viran 
2) vahvistaa hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltu-
van ylemmän tiedekorkeakoulututkinnon 
3) julistaa viran haettavaksi 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Hyvinvointialuejohtajan virka laitetaan haettavaksi ajalla 3.3.2022 
– 18.3.2022 klo 16:00. Haku julkaistaan Kuntarekryn ja hyvinvointialueen 
www-sivujen lisäksi Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. 
 

17 § Väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan valinta 
- Aluevaltuusto: 

1) valitsi muutosjohtaja Leila Pekkasen hyvinvointialuejohtajan virkaan, 
kunnes virka on vakinaisesti täytetty ja virkaan valittu on ryhtynyt hoita-
maan virkaa. 
2) valitsi muutosjohtaja Jari Saarisen väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan 
viransijaiseksi Leila Pekkasen ollessa poissa tai hänen ollessa muutoin esty-
nyt hoitamasta virkaa. 
3) valitsi muutosjohtaja Jukka Koposen väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan 
viransijaiseksi Leila Pekkasen ja Jari Saarisen ollessa poissa tai heidän kum-
mankin ollessa muutoin estynyt hoitamasta virkaa. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
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- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-
jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Väliaikaisesti valituille hyvinvointialuejohtajaviran hoitajille lähe-
tetään päätöksestä pöytäkirjanote. 

 

18 § ISLAB laboratoriokeskus hyvinvointiyhtymän perustamisen periaatepäätös 
 - Aluevaltuusto päättää: 

1) käynnistää laboratoriopalvelujen järjestämistä varten Pohjois-Savon, Etelä-
Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden yhteisen laboratoriotoiminnan 
hyvinvointiyhtymän perustaminen. Varsinainen perustamispäätös ja perusso-
pimus tuodaan hyvinvointialueiden valtuustojen käsittelyyn huhtikuussa 2022. 
2) nimetä Pohjois-Savon hyvinvointialueen neuvottelijoiksi Leila Pekkasen ja 
Jari Saarisen. 
- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Päätöksestä lähetetään pöytäkirjanote ISLAB liikelaitoskuntayhty-
mälle. 

 
19 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Danske Bank A/ S, Suomen sivuliik-

keelle Kiinteistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä 
- Aluevaltuusto hyväksyi, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliik-
keelle Kiinteistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Päätöksestä lähetään pöytäkirjanote Pohjois-Savon sairaanhoito-
piiriin, joka vie asian edelleen käsiteltäväksi hallituksen kautta valtuustolle. 

 
20 §  Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiineistö Oy Mus-

tinlammen 3.450.000 € lainasta 
- Aluevaltuusto päättää hyväksyä, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymä myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:lle 
Kiinteistö Oy Mustinlammen 3 450 000 € erääntyvälle lainalle korkoineen ja 
perimiskuluineen. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Päätöksestä lähetään pöytäkirjanote Pohjois-Savon sairaanhoito-
piiriin, joka vie asian edelleen käsiteltäväksi hallituksen kautta valtuustolle. 

 
21 § Hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessi 

- Aluevaltuusto päätti käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia-
työn valmistelun yhteistyökumppanin kilpailutuksella. 



 Esityslista 
 
 28.2.2022 

   
 

Yhteistyökumppanilta haetaan tukea strategiatyön fasilitointiin ja asiakkai-
den, työntekijöiden ja sidosryhmien osallistamiseen prosessissa.  
Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta 
lokakuussa 2022. 
Strategiatyön tavoitteena on: 

o  Laatia Pohjois-Savon hyvinvointialueelle yhteinen,  innostava visio 
ja strategia vuosille 2023-2025. 

o Tunnistaa strategiatyön tueksi skenaariot ja toimintaympäristön 
muutokset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä tehdä tiivis nykytilan 
arviointi. 

o Laatia strategian pohjalta konkreettinen toimintasuunnitelma. 
o  Osallistaa valmisteluun asiakkaat, henkilöstö ja sidosryhmät. 

Strategiatyön käynnistymistä ohjaa ennen aluevaltuuston järjestäytymistä 
väliaikaisen valmistelutoimielimen johtoryhmä. Aluehallituksen aloitettua 
toimintansa strategiatyö siirtyy sen ohjaukseen. 

- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Käynnistetään strategiatyön valmisteluun liittyvät toimenpiteet. 

 

22 §  Muut asiat 
- 2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-

tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-

täntöön. 

PÄÄTÖS: 

 

8. Muut asiat 

Esittelijän päätösesitys: 

PÄÄTÖS: 

 

9. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset. 

Esittelijän päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi, että kokousvaraukset on tehty 1. kokouksessa sovitulla tavalla 16.3.2022 

saakka (kokous + loppukaronkka) ja kokouskutsut on lähetetty varsinaisille jäsenille. Mikäli 

jäsen ei itse osallistu tulee hänen itse siirtää kutsu varahenkilölleen. 

PÄÄTÖS: 
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10. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: 

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

 

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
Timo Tuunainen  Eija Peltonen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen. 
 
 
 
 
 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pshva.fi/
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Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys
Kokoukseen osallistuminen xx.xx.xxxx

P/T P/T Asia nro JAA EI

 Kirsi-Tiina Ikonen Eeva Suomalainen

Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen

Vesa Toivanen Tanja Tilles-Tirkkonen

Anne Waldén Jukka Tiihonen

Kati Kantanen Merja Vartiainen

Antti Jokikokko Petteri Ristikangas

Eija Komulainen Kirsi Solmari

Reetta Kettunen Joonas Hänninen

Timo Tuunainen Anitta Korhonen

Antti Hedman (1. vpj) Kari Janhonen

Janne Niemeläinen Anne Kantanen

Leila Pekkanen Petteri Soininen

Eija Peltonen Jari Lukkarinen

Olli Lappalainen Minna Hiltunen T

Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen

Ilkka Fritius Kirsi Ruutala

                                                                                                                                                 

Muut osallistujat:

Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja

Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja

Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja

Petteri Alanko, viestintäjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:

Jussi Lampi

Tarja Miettinen, sihteeri

Satu Kapanen
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Pohjois-Savon HYTE-rakenne ja 
tehtävät
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne ja tehtävät tulevalla 
hyvinvointialueella

Pekka Puustinen

HYTE-vastuuvalmistelija

Ylilääkäri, yksikönjohtaja, PSSHP
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Aikataulu

• Pohjois-Savon poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä 24.2.2022

• VATE 3.3.2022

• Aluehallitus
• HYTE-rakenne ja tehtävät (päätös)

• HYTE-neuvottelukunnan toimintasääntö (päätös)

• Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma (hyväksyminen ja päätös viennistä 
aluevaltuustoon)

• Aluevaltuusto toukokuu 2022
• Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma (päätös)

• HYTE-rakenne ja tehtävät (tiedoksi)

• HYTE-neuvottelukunnan toimintasääntö (tiedoksi)



Työterveys-
huolto / 
apteekit

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) neuvottelukunta
1. Kuntien eri toimialojen edustus
2. Hyvinvointialueen ja maakuntaliiton edustus
3. Työterveyshuollon, järjestörakenteen ja apteekkien edustus

Ehkäisevän mt- ja 
päihdetyön verkosto

Ehkäisevä mielenterveys- ja 
päihdetyön koordinaattori

Hyvinvointialueen HYTE-tiimi
Hyvinvointitiedolla johtaminen

Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja järjestökoordinaattori

Kunta
Varhaiskasvatus ja 

opetus

Tekninen toimi

Liikunta- ja kulttuuri

Nuorisotoimi 

Kunnan HYTE-
ryhmä

Ehkäisevän 
mielenterveys-
ja päihdetyön 
koordinaattori

Kunnan HYTE-
koordinaattori

Jne…

HYTE-koordinaattorien 
verkosto

Kunnan hyvinvointitoimijat

EPT-
ryhmä 

Muut 
alaryhmät

Pohjois-Savon HYTE-rakenne 2023

Teemaverkostot

Hyvinvointialueen linja-organisaation HYTE-ryhmä

Hyvinvointialueen palvelutuotanto

A
lu

eellin
en

 ed
u

stu
s

Kunnassa toimiva 
järjestöfoorumi

Järjestö Järjestö Järjestö

Pohjois-Savon 
järjestöneuvosto

Pohjois-Savon 
järjestöfoorumi 
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Hallintosääntö: HYTE-neuvottelukunta
• Aluehallitus asettaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan valtuustokausittain.  

Aluehallitus hyväksyy Hyte-neuvottelukunnalle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa 
• Hyte-neuvottelukunnan tehtävät 

• Jäsenten lukumäärä ja valintatapa sisältäen muun muassa hyvinvointialueen edustuksen, kuntien eri toimialojen 
edustuksen, maakuntaliiton edustuksen, työterveyshuollon, järjestörakenteen ja apteekkikentän edustuksen 

• Toimikausi 
• Kokous- ja toimintakäytännöt 

• Puheenjohtajan valinta 

• Sihteerin tehtävien hoitaminen 

• Hyte-neuvottelukunnan tehtävänä on johtaa Pohjois-Savon alueellista Hyte-työtä. Neuvottelukunta vastaa 
muun muassa aluehallitukselle menevien Hyte-asioiden valmistelusta, alueellisen hyvinvointikertomus- ja 
suunnitelmatyön johtamisesta, Hyte-asioihin liittyvän päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) 
tuesta alueella, palveluntuottajien sopimusohjauksen Hyte-tavoitteiden valmistelusta sekä vuosittaisista 
neuvotteluista kuntien ja muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista 
tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. 
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Hallintosääntö: Muut HYTE-kohdat

• 3§ Hyvinvointialueen hallinto- ja johtamisjärjestelmä  

• Hyvinvointialueen johtaminen perustuu hyvinvointialuestrategiaan ja sen osana olevaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiaan, alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -
suunnitelmaan, pelastustoimen palvelutasopäätökseen, taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja 
investointisuunnitelmaan, omavalvontaohjelmiin sekä muihin valtuuston päätöksiin. 

• 35§ Aluevaltuusto päättää 

• alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 

• 36§ Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta: Aluehallituksen muut tehtävät

• hyväksyy ja vie aluevaltuustoon alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä 
seuraa, arvioi ja raportoi hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen kehittymisestä 
aluevaltuustolle vuosittain 



HYVINVOINTIALUEEN PALVELUTUOTANTO

• Ehkäisevien palvelujen tuotanto: 
• Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja tarkastukset, ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy, syrjäytymisen ja työelämän ulkopuolelle 

joutumisen ehkäisy, sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
• Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

• Yhteistyö hyvinvointialueen HYTE-tiimin kanssa
• Paikallinen yhteistyö kunta-hyvinvointialue –yhdyspinnan yli (esim. liikuntaneuvonta, ravitsemusneuvonta, opiskeluhuolto, kulttuurihyvinvointi, työllisyyspalvelut)
• Paikallinen SOTE -asiantuntijuus kuntien HYTE-työhön (esim. kuntien HYTE-ryhmät, ehkäisevän päihdetyön monialainen ryhmä)
• Paikallinen yhteistyö järjestöjen ja kansalaisten kanssa (asukkaat ja palvelujen käyttäjät)

ALUEHALLITUS

• HYTE-työn strateginen johtaminen
• Ennakkovaikutusten arvioinnin (EVA) linjaaminen 

• HYTE-neuvottelukunnan nimeäminen
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 

hyväksyminen ja aluevaltuustoon vieminen

• Hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen vuosittainen 
seuranta, arviointi ja raportointi 

• Ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämistehtävä ja 
palvelutarpeiden selvittäminen

• HYTE-työtä koskevat vuosittaiset neuvottelut STM:n kanssa
• HYTE:en liittyvät valvontatehtävät

• Palveluntuottajien sopimusohjaus HYTE-näkökulmasta 

HYTE-NEUVOTTELUKUNTA

• HYTE-neuvottelukunnalle menevien asioiden valmistelu
(ryhmän sihteeristö)

• Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 
käytännön valmistelu yhteistyössä sidosryhmien kanssa

• Osaksi taloussuunnitelmaa, tilinpäätöstä ja strategiaa
• Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden koordinointi

• Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden 
vähentäminen

• Vanhemmuus vahvistuu

• Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen 
edistäminen

• Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy

• Tapaturmien ja väkivallan ehkäiseminen

• HYTE –resurssien, rakenteiden ja prosessien 
vahvistaminen

• Laaja-alainen HYTE-työn tuki alueen kunnille
• Kuntien HYTE-koordinaattoreiden verkoston ja muiden 

HYTE-teemaverkostojen johtaminen

• HYTE-koulutusten ja HYTE-tilaisuuksien koordinointi 

• Alueellinen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö 

• Vaikuttavien menetelmien jalkauttaminen ja ylläpito

ALUEELLISEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TEHTÄVÄT 2023

HYTE-TIIMI

• Aluehallitukselle menevien HYTE-asioiden valmistelu
• Alueellisen hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön 

johtaminen

• Kertomuksen ja -suunnitelman vieminen osaksi talous-
ja toimintasuunnitelmaa, tilinpäätöstä ja strategiaa

• Alueellisen HYTE-työn johtaminen hyvinvointikertomuksen ja 
-suunnitelman tavoitteiden mukaisesti

• HYTE-asioihin liittyvän päätösten vaikutusten 
ennakkoarvioinnin (EVA) tuki maakunnassa

• Palveluntuottajien sopimusohjauksen HYTE-tavoitteiden
valmistelu

• Mahdollisten HYTE- hankkeiden ohjausryhmänä toimiminen

• Vuosittaiset neuvottelut kuntien ja muiden toimijoiden kanssa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, 
toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta


