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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 16/2022

Ajankohta: keskiviikko 23.2.2022 klo 12:33 – 15:18 kahvit klo 12:00 alkaen

Paikka: SCANDIC tai TEAMS tilinpäätös ja aluevaltuuston käynnistämiskokous

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

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen

PÄÄTÖS: Pj Jari Saarinen avasi kokouksen.

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla.

PÄÄTÖS: Todettiin kokoukseen osallistuminen liitteen 1 mukaisesti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan työjärjestyksen mukainen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsun toimittaminen ja läsnäolevien 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 Reetta Komulainen ja Timo Tuunainen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Reetta Kettunen ja Kirsi Ruutala.

Pöytäkirjamerkintä:

Käsiteltiin asiat 17 - 18 esittelijänä Hannu Lahti.

Käsiteltiin asia 16 esittelijänä Kari Janhonen.
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5. Hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessi

Valmistelija: Juuso Tamminen

Hyvinvointialueella on oltava strategia (laki hyvinvointialueesta 611/2021 41§), jossa alueval-
tuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvoin-
tialueen strategiassa tulee ottaa huomioon:

· Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla;
· Palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;
· Hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
· Omistajapolitiikka;
· Henkilöstöpolitiikka;
· Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Hyvinvointialueen strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian
laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvin-
vointialueen tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteuttamisen
arviointi ja seuranta. Hyvinvointialuestrategian ottamisesta huomioon hyvinvointialueen ta-
lousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 115 §:ssä. Strategia tarkistetaan vähintään
kerran aluevaltuuston toimikaudessa.

Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa (järjestämislaki
612/2021 11§). Palvelustrategiassa on otettava huomioon 22§:ssä tarkoitetut sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestä-
misvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvin-
vointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet,
palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Hyvinvointialueen asuk-
kaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista palvelustrategian
laadinnassa säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 29 §:ssä.

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet yhdenvertai-
sen, laadukkaan ja kustannusvaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle (sosiaali-
ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet):

· Yhdenvertaisuus, yhteensovittaminen, tasa-arvo
· HYTE-yhteistyö & kunnat
· TKKI ja tiedonhallinta
· YTA yhteistyö ja työnjako
· Tuottavuus & kustannusvaikuttavuus
· Investoinnit
· Varautuminen
· Muut mahdolliset asiat.

Pelastustoimen palveluista päätetään palvelutasopäätöksellä (Laki pelastustoimen järjestämi-
sestä 613/2021 6§). Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä
tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät
uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät
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voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huo-
mioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoit-
teet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen tulee
olla voimassa määräajan. Hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uhkat, riskit
tai 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti.
Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä ennen sen hyväksymistä aluehallinto-
viraston lausunto. Aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovi-
rastolle. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten
sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioin-
nista.

Kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen esittelee käynnistettävää strategiaprosessia kokouk-
sessa.

Strategiatyön käynnistäminen on käsitelty VATE-joryssä 7.2.2022 ja VATE-seurantaryhmässä
14.2.2022, missä valmisteluesitys hyväksyttiin. Strategiatyö kytketään Suomen kestävän kasvun
ohjelmaan siten, että hankkeesta saadaan työkalu strategian toimeenpanoon.

Esittelijän päätösestys:

Päätetään käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiatyön valmistelu yhteistyökumppanin kilpai-
lutuksella. Yhteistyökumppanilta haetaan tukea strategiatyön fasilitointiin ja asiakkaiden, työn-
tekijöiden ja sidosryhmien osallistamiseen prosessissa.

 
Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta lokakuussa 2022. 

 
Strategiatyön tavoitteena on: 

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

· Tunnistaa strategiatyön tueksi skenaariot ja toimintaympäristön muutokset lyhy-
ellä ja pitkällä aikavälillä sekä tehdä tiivis nykytilan arviointi. 

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

 
Strategiatyön käynnistymistä ohjaa ennen aluevaltuuston järjestäytymistä väliaikaisen valmiste-
lutoimielimen johtoryhmä. Aluehallituksen aloitettua toimintansa strategiatyö siirtyy sen oh-
jaukseen. 

PÄÄTÖS: Jari Saarinen esitteli strategiaprosessia, minkä jälkeen esittelijän päätösesitys hyväksyttiin yksi-
mielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:
Vesa Toivanen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
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6. Vapaaehtoiset vakuutukset-etätyövakuutus ja matkavakuutus

Valmistelija: Kari Janhonen

Hyvinvointialueella on hyvä olla lakisääteisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisia vakuutuksia
kuten etätyövakuutus ja matkavakuutus. Jo aiemmin HVAlle on otettu vapaaehtoisena va-
kuutuksena vastuuvakuutus.

Lisätiedot:

Etätyövakuutus: Voimassaolon määritelmä on aika lailla sama kaikilla yhtiöillä, pieniä eroja.
Kuntayhtymän henkilövakuutukset ovat nyt Protectorissa, mutta Pohjolasta voidaan pyytää
samalla määritelmällä ja turvan tasolla. Tämä tuote on lisääntynyt nyt, kun etätöitä on tehty
joka puolella. Toki aina ensisijaisesti etätöissä tapahtuvissa tapaturmissa kannattaa tapausta
käyttää työtapaturmavakuutuksessa, koska se on turvalta aina laajempi.

Etätyövakuutus korvaa etätyön aikana sattuvia tapaturmia niissä tilanteissa, kun tapaturma
ei kuulu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvauspiiriin. Etätyövakuutus korvaa
myös tavanomaisen etätyöhön liittyvään toiminnan aiheuttamia tapaturmia. Tällaisia toimia
ovat esimerkiksi lounaan syöminen etätyöpäivän aikana, WC:ssä käyminen, tavanomaiset
tauot ja lasten hoitoon vieminen sekä hakeminen.

Vakuutus ei korvaa vapaa-ajan toiminnaksi katsottavissa tapaturmissa. Näitä tilanteita voi
olla esimerkiksi, jos vakuutettu ryhtyy siivoamaan etätyöpäivän aikana tai käy ulkona käve-
lyllä. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
o Hoitokulut 20 000 € (hoitokuluja maksetaan julkisen tai yksityisen sektorin palveluina)
o Pysyvä haitta 40 000 €
o Tapaturmainen kuolema 40 000 €

Pohjolan ehdot: https://www.op.fi/tac?did=Yr-
hen0000001500&cs=d1592335c42c473777bb68893261fc405e3c3bbf2146e488a2d0be9f8aa
2e288

Matkavakuutus:

Kuntayhtymän matkavakuutus kattaa kaikki perusmatkavakuutuksen elementit. Tavanomai-
sen matkavakuutuksen lisäksi tässä kuntayhtymän turvassa on matkasairauden aiheuttama
kuolema ja pysyvä haitta. Tästä turvasta kysyn vielä, miten Pohjola järjestää. Vakuutus on
voimassa työ- ja virkamatkoilla kaikkialla maailmassa.
o matkasairauden ja matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa
o matkan peruuntuminen, matkan keskeytyminen ja myöhästymis- ja odottamisturva si-

sältyvät
o matkatapaturman aiheuttama pysyvä haitta 100 000 €
o matkatapaturman aiheuttama kuolema 100 000 €
o matkasairauden aiheuttama pysyvä haitta 100 000 €
o matkasairauden aiheuttama kuolema 100 000 €
o matkatavarat 1 000 €
o matkavastuu 180 000 €, omavastuu 150 €
o matkaoikeusturva 20 000 €, omavastuu 15 %, väh. 150 €

https://www.op.fi/tac?did=Yrhen0000001500&cs=d1592335c42c473777bb68893261fc405e3c3bbf2146e488a2d0be9f8aa2e288
https://www.op.fi/tac?did=Yrhen0000001500&cs=d1592335c42c473777bb68893261fc405e3c3bbf2146e488a2d0be9f8aa2e288
https://www.op.fi/tac?did=Yrhen0000001500&cs=d1592335c42c473777bb68893261fc405e3c3bbf2146e488a2d0be9f8aa2e288
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Pohjolan ehdot:

https://www.op.fi/tac?did=Yr-
hen0000000988&cs=864d99be18d66f6e2d59c4d0e192b28f17b8b13cceb4ea9a2c46bc703ee
8a358

PE: VATEjory esittää VATElle etätyövakuutuksen ja matkavakuutuksen ottamista.

- Henkilölukumäärän mukaan hinnoittelu, vuosi 2022 huomattavasti kevyempi taloudellisesti,
- Hyväksytään esitetyllä tavalla VATElle vietäväksi.

Asia käsiteltiin 7.2.2022 johtoryhmässä.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää ottaa etätyövakuutuksen ja matkavakuutuksen Poh-
jolasta vapaaehtoisina vakuutuksina henkilöstölleen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

7. Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä

Valmistelijat: Johtaminen ja Osaaminen valmistelukokonaisuus / vastuuvalmistelijat

Leila Pekkanen ja Jari Saarinen

Valmisteluvaiheet

Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän valmistelu aloitettiin 9.9.2021 järjestetyllä johta-
misfoorumilla, jonka fasilitoijana toimi KPMG johtamisen asiantuntijat. Yhteenvetona ki-
teytettiin toimivan johtamisrakenteen kriteerit: Ketteryys ja muutoskyvykkyys, integraation
mahdollistaminen ja asiakaslähtöisen palvelutuotannon toimintakyvyn turvaaminen.

Konsernirakenteen valmistelua jatkettiin johtoryhmän ja pientyöryhmän työskentelynä. Lo-
kakuussa 2021 toteutettiin laaja johdolle ja esihenkilöille osoitettu verkkoaivoriihi. Kutsu
lähetettiin 684 henkilölle ja vastausprosentti oli varsin hyvä, eli 40 %. Verkkoaivoriihen to-
teutti Fountainpark.  Tämän tuloksena saimme laajan käsityksen siitä, mitä asioita tulee ot-
taa huomioon johtamisrakenteen ja johtamisen kehittämisen valmistelussa.  Verkkoaivorii-
hen tuloksista on tiedotettu henkilöstölle sekä medialle.  Keskeiset johtopäätökset:

Organisaatiossa on selkeästi muutosvalmiutta ja uskallusta ideoida ennakkoluulottomasti
uudenlaisia tapoja järjestää toimintaa ja palveluita

· Konsernihallinnon/järjestäjän rooli on ymmärretty
· Tahtotila on kohti laajempaa integraatiota ja entistä asiakaslähtöisempää toiminta
· Lähijohtaminen, esihenkilöiden vahva tuki sekä johtamisosaamisen kehittäminen on

oleellista muutoksen läpiviennissä ja henkilöstön sitoutumisessa uuteen

https://www.op.fi/tac?did=Yrhen0000000988&cs=864d99be18d66f6e2d59c4d0e192b28f17b8b13cceb4ea9a2c46bc703ee8a358
https://www.op.fi/tac?did=Yrhen0000000988&cs=864d99be18d66f6e2d59c4d0e192b28f17b8b13cceb4ea9a2c46bc703ee8a358
https://www.op.fi/tac?did=Yrhen0000000988&cs=864d99be18d66f6e2d59c4d0e192b28f17b8b13cceb4ea9a2c46bc703ee8a358
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Samalla kysyttiin myös tuntemuksia siitä, millä lailla tuleva muutos koetaan. Tuleva muutos
koetaan varovaisen positiivisena, epävarmuus hieman vaivaa. 62 % oli positiivisella mielellä.
Hyvällä hengellä eteenpäin! 33 % vastaajista suhtautui neutraalisti ja vain  5 %  kuvasi tun-
temuksia negatiivisesti

Johtamisjärjestelmän ja palvelujen organisointimallin tulisi tukea sote-uudistukselle asetet-
tuja tavoitteita, joita ovat mm:

· integraation edistämistä ja asiakaslähtöisiä palvelumalleja sekä yhdenvertaisuutta
· järjestäjän ohjausta
· peruspalvelujen vahvistamista
· parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
· kustannusten hillintää

Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa sekä vertikaalinen (perus–erikois) että horisontaali-
nen (sosiaali–terveys) integraatio.  Integraation toteuttamista ovat korostaneet myös poliit-
tisen seurantaryhmän ja poliittisten piirijärjestöjen edustajat.

Uudistuksen toimeenpanon aikataulu on hyvin lyhyt, mistä johtuen poliittista toimielinra-
kennetta ja operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmää on valmisteltu siten, että se voi-
daan käsitellä hallintosäännön yhteydessä maaliskuun aluevaltuuston kokouksessa.  Organi-
saatiorakenne tarvitaan pohjaksi myös muissa valmistelutehtävissä, kuten talous- ja henki-
löstöhallinnon ja asianhallinnan järjestelmien toimintaedellytyksinä sekä hallintosäännön
valmistelussa ja jo keväällä käynnistyvässä talousarvion 2023 valmistelussa.  Edellä mainit-
tujen osalta johtamisjärjestelmän kokonaisuus tulee olla käytettävissä muussa valmiste-
lussa viimeistään 15.2.2022.

Toimielinrakenteen valmistelu on käynnistetty syksyn 2021 aikana poliittisten piirijärjestö-
jen edustajien ja poliittisen seurantaryhmän työnä.  Valmistelu aloitettiin työpajatyöskente-
lyllä ja Sitran esityksellä osallisuuden kehittämisen malleista ja mahdollisuuksista.  Työpaja-
työskentelyn sekä myöhempien kokousten tuloksia on hyödynnetty käsittelyssä olevassa
mallissa.

Johtamisjärjestelmä on hyväksytty poliittisessa seurantaryhmässä hallintosäännön käsitte-
lyn yhteydessä linjauksena VATEssa tehtävälle esitykselle. Valtuusto vahvistaa johtamisjär-
jestelmän hallintosäännön käsittelyn yhteydessä.   Toimielinorganisaatio esitetään kuvana
kokonaisuudessaan ja viranhaltijaorganisaatio esitetään palvelualuetasolla. Yksityiskohtai-
nen toimintayksikkötasoinen organisaatiokuvaus valmistellaan operatiivisen toiminnan val-
mistelun yhteydessä ja näiltä osin päätösvalta on hallintosäännön mukaan eri viranhaltijata-
soilla.

Poliittinen päätöksenteko ja toimielinorganisaatio

Poliittinen seurantaryhmä ja poliittisten puolueiden piirijärjestöjen edustajien kanssa käy-
dyn valmistelun pohjalta esitämme Pohjois-Savon Hyvinvointialueen päätöksentekojärjes-
telmäksi seuraavaa:
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Aluevaltuuston, aluehallituksen ja lakisääteisten toimielimien lisäksi muodostetaan lauta-
kuntarakenne sekä jaostoja.

Lautakuntia on neljä: Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta, Ikäihmisten ja hoivan lauta-
kunta, Yleisten palveluiden lautakunta ja Kokonaisturvallisuuslautakunta.

Lakisääteiset lautakunnat: Tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneu-
vosto

Jaostot: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto, Tulevaisuus- ja strategiajaosto sekä asiakaskoke-
musjaosto

Yhteistoimintaelin muodostetaan yhteistoimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi yhteistyö- ja vaikuttamisfoorumit: Kuntafoorumi, Yrittäjäfoorumi, Kansalaispaneeli,
Asiakaspaneeli, HYTE-toimintaverkosto ja Järjestöneuvosto

Aluehallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenmäärät määritellään hallintosäännössä. Li-
säksi määritellään mahdolliset kokoaikaiset tai osa-aikaiset puheenjohtajuudet sekä puolue-
ryhmärahan käyttöönotto.

Lautakuntajärjestelmässä ja lautakuntien palvelusisällöissä on huomioitu ikäsegmenttien tai
asiakassegmenttien mukaisesti koostuvat perheiden ja vammaisten palvelut ja ikääntyvien
palvelut. Yleisten palvelujen lautakunnan alaisuudessa ovat työikäisten palvelut sekä eri-
koissairaanhoidon palvelut, joka läpileikkaavat kaikkien lautakuntien palvelukokonaisuudet.

Jaostot toimielinrakenteessa

Tulevaisuus- ja strategiajaoston tehtäviin on sisällytetty myös TKIO ja YTA-alueen yhteistyö,
jotka oleellisesti sisältyvät myös Yliopistosairaalan toimintaan.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto pyrkii vastaamaan yhä kasvaviin valvontavastuisiin koko
järjestämisvastuun osalta. Lainsäädännössä on uutena ohjauskeinoja sopimusohjaus, mikä
on hyvin merkityksellinen taloudellisesti.  Hyvinvointialueelle siirtyy myös useita In-house ja
osakkuusyhtiöitä.

Asiakaskokemusjaosto vastaa mm. yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien koko-
naisvalvonnasta ja koontiraportoinnista aluehallitukselle sekä potilas- ja sosiaaliasiamiespal-
velun järjestämiseen liittyvistä linjauksista. Lisäksi tehtävänä on seurata palvelujen tasapuo-
lisen saatavuutta ja laadun seurantaa. Asiakaspalautejärjestelmän linjaukset sekä kehittämi-
nen kuuluvat jaoston tehtäviin ja jaosto päättää myönnettävistä järjestöavustuksista

Operatiivinen johtamisjärjestelmä (viranhaltijaorganisaatio ja tuotanto), kuvaus palvelu-
aluetasolla

Johtamisjärjestelmän rakenteessa on huomioitu sote-uudistuksen lainsäädännössä koros-
tuva järjestäjän ja tuottajan erottaminen. Järjestäjää edustavat kokonaisuudessa sekä poliit-
tinen toimielinrakenne että konsernihallinnon ja palvelutoimialojen järjestämisvastuulliset
viranhalijat sekä hyvinvointialueen johtaja. Erityinen huomio on kiinnitetty
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yliopistosairaalan huomioimiseen järjestelmässä ja se on oma johdettu kokonaisuus Yleiset
palvelut – toimialalla yhdessä peruspalvelujen kanssa.  Toiminnallista integraatiota toteute-
taan sekä tuotannosta vastaavien johtajien että järjestäjäjohtajien yhteistyönä. Yleiset pal-
velut – lautakunnan tulee huolehtia ja seurata integraation toteutumista.

Integraation toteuttaminen

Yhteiskunnallisten muutosten mukana tuomiin haasteisiin vastaamisen onnistumisen edel-
lytyksenä, on aito integraatio niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti. Johtamisjärjestel-
män tulee mahdollistaa ja edistää integraatiota.  Kustannusten kasvun hillitseminen on
mahdotonta, jos integraatio perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-
don osalta ei toteudu.

Neljän järjestäjän malli loogisina kokonaisuuksina tukee yhdenvertaisten palveluiden saavu-
tettavuutta. Palveluprosessien näkökulmasta painopistettä on siirrettävä ehkäisevään ja
ennakoivaan työhön. Tätä edellytti myös poliittinen ohjaus. Lisäksi jo käynnissä oleva Tule-
vaisuuden sote-keskus hanketyö tähtää integroituun palvelutuotantoon, joka on huomioi-
tava hyvinvointialueen suunnittelussa.

Johtamisjärjestelmän tulee tukea myös talouden ohjausta ja kokonaisnäkemyksen vahvista-
mista sekä osaoptimoinnin estämistä. Tulevaisuuden haasteet ovat niukan ja vähenevän
rahoituksen yhteensovittamisessa, joka näkyy erityisesti vanhenevasta väestöstä ja korke-
asta sairastavuudesta johtuvassa palvelutarpeessa (mielenterveys- ja päihde, tules, sydän-
ja verisuonisairaudet). Painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Toimialajohtajien vastuussa korostuvat strateginen johtaminen ja yhteensovitettujen palve-
luiden kehittäminen sekä talouden hallinta. Johtamistyön muutos on jo ollut näkyvissä
viime vuosina ja nyt käsillä olevassa muutoksessa korostuu yhä enemmän johtamisosaa-
mista substanssiosaamisen sijaan ja roolin muutosta asiantuntijasta johtajaksi.   Yhdistävä
johtajuus ja uudistumiskyky ovat integraation ohella merkittäviä hyvinvointialueen johtami-
sen elementtejä.

Strategia- ja konsernipalvelut tuottavat tukipalveluja koko organisaatiolle

Alla on kuvattu strategia- ja konsernipalveluiden toimialoilla tuotettavat palvelut.

1. Hallintopalveluiden toimialalla tuotetaan yleishallinnon palveluita, oikeudellisia palve-
luita, kiinteistöhallinnon palveluita ja tukipalveluiden palveluita.

2. Henkilöstöpalveluiden toimialalla tuotetaan palvelussuhdepalveluita, työhyvinvointipal-
veluita, työsuojelupalveluita, rekrytointipalveluita, henkilöstön kehittämispalveluita ja
keskitettyjä palveluita.

3. Talouspalveluiden toimialalla tuotetaan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluita, talousarvio-
ja controllerpalveluita, laskutuspalveluita sekä sosiaali- ja muiden rahoituspalveluiden
palveluita.

4. Strategia- ja kehittämispalveluiden toimialalla tuotetaan kehittämistoiminnan palveluita
(TKKI), YTA-palveluita, opetuspalveluita, tietohallinnon ja laitehallinnan palveluita,
Hyte- ja osallisuuspalveluita sekä asiantuntijapalveluita.
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Palvelutoimialat noudattavat lautakuntarakennetta

Palvelutoiminnan toimialoihin kuuluvat:

1. Perhe- ja vammaispalvelut
2. Yleiset palvelut
3. Ikääntyvien palvelut
4. Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut.

Järjestäjän palvelutoimialat yhteen sovittavat ja ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluja sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palveluja. Järjestämistoiminnoilla tar-
koitetaan muun muassa seuraavia kokonaisuuksia; palvelujen suunnittelu- ja seuranta, stra-
teginen talous ja resurssiohjaus, palvelujen hankinta ja hallinta (strateginen hankinta), pal-
velujen ohjaus ja valvonta ja tiedolla johtaminen.

Palvelutuotanto

Palvelutuotanto jakaantuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvalli-
suuspalvelujen palvelualueisiin, jotka jakaantuvat palveluyksiköihin ja jotka jakaantuvat toi-
mintayksiköihin ja jotka kaikki vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
ja turvallisuuspalvelujen palvelutuotannosta.

Alla on kuvattu palvelutuotannon palvelualueilla ja palveluyksiköissä tuotettavat palvelut.

1. Perhe- ja vammaispalveluiden palvelualueella tuotetaan perhepalveluiden ja vam-
maispalveluiden palveluja.

Perhepalveluissa tuotetaan perheiden sosiaalipalveluita, neuvola/opiskeluhuolto/lasten ja
nuorten mielenterveys sekä lastensuojelun palveluita. Vammaispalveluissa tuotetaan vam-
maispalvelukeskusten palveluita, asumispalveluiden palveluita ja avopalveluiden palveluita.

2. Yleisten palveluiden palvelualueella tuotetaan peruspalveluita ja yliopistosairaala
Kysin palveluita.

Peruspalveluissa tuotetaan sotekeskusten palveluita, työikäisten sosiaalipalveluiden palve-
luita ja osastojen palveluita.

Yliopistosairaala KYSissä tuotetaan erityisen vaativia ja muut erikoissairaanhoidon palveluja
hyvinvointialueelle ja yhteistyöalueelle.

3. Ikääntyvien palveluiden palvelualueella tuotetaan ikäkeskuksen palveluita.

Ikäkeskuksessa tuotetaan asumispalveluiden palveluita, kotiin annettavien palveluiden pal-
veluita sekä asiakas- ja palveluohjauksen palveluita.

4. Pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden palvelualueella tuotetaan pelastustoimen ja
turvallisuuspalveluiden palveluita.

Pelastustoimessa tuotetaan onnettomuuksien ehkäisyn palveluita, pelastustoiminnan pal-
veluita, toimialan varautumisen palveluita, tilanne- ja johtokeskuksen palveluita sekä ensi-
hoitopalveluiden palveluita.  Turvallisuuspalveluissa tuotetaan varautumisen palveluita sekä
valmiuden ja organisaatioturvallisuuden palveluita.
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Toimialat jakaantuvat palvelutuotannossa palvelualueisiin, palveluyksiköihin ja toimintayk-
siköihin. Osa palveluista jakaantuu maantieteellisesti jaettuihin kokonaisuuksiin ja osa pal-
veluista jakaantuu palvelukokonaisuuksien mukaan riippuen toiminnan luonteesta.

Hyvinvointialueen johtajan alaisuudessa suoraan ovat viestintä- ja markkinointi ja sisäisen
valvonnan kokonaisuus.

Konserni

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniin kuuluvat mm. hyvinvointialueelle siirtyvät In-
houseyhtiöt. VATE on päätöksellään lokakuussa 2021 linjannut aluevaltuustolle päätettä-
väksi tukipalvelujen tuottamisen pääosin In-houseyhtiöiden toimintana.  Asian ratkaisee
aluevaltuusto.

Konserniohjauksesta vastaa valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan aluehallitus,
omistajaohjaus- ja valvontajaosto sekä hyvinvointialuejohtaja.

Johtamisjärjestelmän tarkastelu

Koska on kyse merkittävästä uudistuksesta, voidaan esitettävää mallia pitää lähtötilanteen
johtamismallina, joka tarkastellaan uudelleen Hyvinvointialueen toiminnan ensimmäisinä
vuosina, viimeistään kolmen – neljän toimintavuoden jälkeen.

Liiteaineistona 2

· Toimielinorganisaatio
· Viranhaltijaorganisaatio

Esittelijän päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Pohjois-Savon hyvin-
vointialueen johtamisjärjestelmän, joka on yhtenevä aluevaltuustolle esitettävän hallinto-
säännön kanssa.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

8. Hallintosääntö

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Pohjois-Savon hyvinvointialue on ollut valmistelemassa hallintosääntömallia hyvinvointialueille
Kuntaliiton kanssa. Valmistelua on tehty syksystä 2021 lähtien. Valmisteltuun hallintosääntö-
malliin on istutettu Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valmisteltu toimielinrakenne ja toimielin-
ten tehtävät ja toimivalta sekä viranhaltijaorganisaatio ja johtavien viranhaltijoiden toimivalta.

Vate johtoryhmä käsittelee hallintosääntöluonnosta tehtyjen kommenttien perusteella 3.2. ja
10.2. kokouksissa.

Seurantaryhmälle toimitetaan hallintosääntöluonnos perjantaina 11.2.

LIITE 3 Hallintosääntö -luonnos
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ESITYS: 14.2.2022 kokoukseen: Poliittinen seurantaryhmä käy keskustelun hallintosäännöstä ja antaa
evästystä sen jatkovalmisteluun. Lisäksi käydään keskustelu siitä, tarvitaanko aluevaltuustolle
järjestää erillinen perehdytystilaisuus / iltakoulu hallintosäännöstä ennen aluevaltuuston ko-
kousta 2.3.2022.

Kokouksessa 14.2.2022 evästettiin valmistelua, minkä pohjalta täsmennettyä hallintosääntöä
esitellään kokouksessa 22.2.2022. Hallintosääntö on ollut yt-elimessä 22.2.2022 ja käsitellään
vatessa 23.2.2022 mistä se lähtee esityksenä aluevaltuustolle 24.2.2022.
Hallintosääntö toimitetaan esityslistan liitteenä ja kommentit ja vielä mahdolliset korjausehdo-
tukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla janne.niemelainen@kuh.fi viimeistään sunnuntai-
hin 20.2. klo 24.00 mennessä, niin korjaukset ehditään tehdä kokoukseen.

Erityistä huomiota pyydetään kiinnittämään aluevaltuuston ja aluehallituksen toimivaltaan.
Kummallakin on lakisääteisiä tehtäviä ja niiden lisäksi muita tehtäviä.

Toimivalta tukipalveluiden tuottajien valinnasta ja työterveyshuollon kilpailuttamisesta päät-
tämisestä olisi hallintosäännössä kuvatuilla toimivalloilla aluehallituksella. Jos näiden osalta
tai muiden asioiden osalta toimivallan halutaan olevan aluevaltuustolla, tulee toimivalta kir-
jata aluevaltuustolle.

Käsitelty yhteistoimintaelimessä 22.2.2022

VATE-seurantaryhmä hyväksynyt 22.2.2022 (todetaan kokouksessa päätös)

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää hallintosäännön hyväksyttäväksi aluevaltuustolle.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

9. Väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan valinta

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen
alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Aluevaltuusto on 12 §:ssä perustanut hyvinvointialuejohtajan viran ja vahvistanut viran kel-
poisuusehdot.

Hyvinvointialuejohtaja on hyvinvointialueen ylin viranhaltija ja esittelee mm. aluehallituksen
käsittelemät asiat. Jotta hyvinvointialueen hallinto, taloudenhoito ja muu toiminta saadaan
käyntiin, on välttämätöntä, että hyvinvointialueelle nimetään väliaikainen hyvinvointialuejoh-
taja. Väliaikainen hyvinvointialuejohtaja toimisi virassa siihen saakka, kunnes varsinainen hy-
vinvointialuejohtaja aloittaa viranhoidon.

Asia käsitelty johtoryhmässä 17.2.2022

mailto:janne.niemelainen@kuh.fi
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Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto:

1) valitsee muutosjohtaja Leila Pekkasen hyvinvointialuejohtajan virkaan, kunnes virka on va-
kinaisesti täytetty ja virkaan valittu on ryhtynyt hoitamaan virkaa.

2) valitsee muutosjohtaja Jari Saarisen väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan viransijaiseksi Leila
Pekkasen ollessa poissa tai hänen ollessa muutoin estynyt hoitamasta virkaa.

3) valitsee muutosjohtaja Jukka Koposen väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan viransijaiseksi
Leila Pekkasen ja Jari Saarisen ollessa poissa tai heidän kummankin ollessa muutoin estynyt
hoitamasta virkaa.

Pöytäkirjanmerkintä:

Leila Pekkanen, Jari Saarinen ja Jukka Koponen poistuivat ennen asian käsittelyä kokouksesta.
Antti Hedman varapuheenjohtajana toimi asian käsittelyssä puheenjohtajana.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

Pöytäkirjanmerkintä:

Kutsuttiin Leila Pekkanen, Jari Saarinen ja Jukka Koponen takaisin kokoukseen. Jari Saarinen
palasi puheenjohtajaksi. Janne Niemeläinen poistui kokouksesta.

10. Aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkirjanpitäjän ja kokoussihteereiden valinta

Valmistelija: hankehallinnoija Tarja Miettinen

Hyvinvointialuelain 112 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.
Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksia varten tulee valita pöytäkirjanpitäjä ja kokoussih-
teerit.

Asia käsitelty johtoryhmässä 17.2.2022.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto valitsee aluevaltuuston ja aluehal-
lituksen kokousten pöytäkirjan pitäjäksi muutosjohtaja Janne Niemeläisen määräaikaiseen ja
osa-aikaiseen virkasuhteeseen 31.12.2022 saakka ja kokoussihteereiksi hallintopalveluvas-
taava Virpi Kauppisen ja hallintopäällikkö Henna Räsäsen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.



Pöytäkirja

23.2.2022
11. Läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Hallintosääntöön on kirjattu, että hyvinvointialueen johtoryhmällä on läsnäolo- ja puheoikeus
aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksissa. Koska johtoryhmää ei ole vielä valittu, olisi tar-
koituksenmukaista, että hyvinvointialueen valmistelun muutosjohtajilla ja vastuuvalmisteli-
joilla sekä Kuopion kaupungin lakimies Vesa Toivasella olisi läsnäolo- ja puheoikeus alueval-
tuuston kokouksissa. Muutosjohtajat ja vastuuvalmistelijat esittelisivät tarvittaessa alueval-
tuuston päätettävänä olevia asioita ja aluevaltuutetuilla olisi mahdollista kysyä muutosjohta-
jilta ja vastuuvalmistelijoilta päätettävänä olevista asioista tarkentavia kysymyksiä.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto päättää, että muutosjohtajilla ja
vastuuvalmistelijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

Pöytäkirjanmerkintä:

Kutsuttiin Janne Niemeläinen takaisin kokoukseen.

12. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Valmistelija: Tarja Miettinen

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 on valmiina käsiteltäväksi ensin VATEssa ja
mistä se esitetään hyväksyttäväksi aluehallitukselle. Esityslistan liiteaineistossa 4 on valmis-
teltu tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021.

ESITTELY:
Pohjois-Savon maakuntahallitus asetti väliaikainen valmistelutoimielimen 5.7.2021 valmiste-
lemaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen työ-
järjestyksen mukaisesti sen tehtävä on laatia tilinpäätös vuodelta 2021 siten, että se tulee
aluehallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa 2022.

Tilikausi 1.7.-31.12.2022 on Pohjois-Savon hyvinvointialueen ensimmäinen. Väliaikaisen val-
mistelutoimielimen laatima tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 on kokousaineis-
ton liitteenä.

Valtionvarainministeriö maksoi yleisavustusta vuoden 2021 toimintaan 888.910 € ja sosiaali-
ja terveysministeriö ennakkorahoitusta ICT-muutokseen 1.000.000 €. Vuoden 2021 avustuk-
set olivat yhteensä 1.888.910 €, mitä 31.12.2021 mennessä käytettiin 1.064.372,93 €. Yleis-
avustuksen osalta korvaukset nykyjärjestäjille sovitettiin saatuun avustukseen, josta syystä
valtaosa valmistelusta aiheutuvista kustannuksista jäi toimeenpanolain perusteella nykyjär-
jestäjien vastattavaksi. ICT-muutosrahoituksen käyttö jäi vuonna 2021 vähäiseksi, koska
avustuspäätös saatiin vasta lokakuun lopussa, jonka jälkeen kehittäminen käynnistettiin.
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Taseen loppusumma on 1.926.583,80 €. Tilikauden aikana ostettiin Sansialta yksi osake väli-
aikaisen valmistelutoimielimen tueksi hankintojen asiantuntijana. Nykyjärjestäjille korvatta-
vat sopimuserät laskutettiin tammikuussa 2022, mistä syystä ne näkyvät ostovelkoina ta-
seessa. Muut siirtovelat tiliin sisältyy sekä yleisavustuksen ja ICT-ennakkorahoituksen käyttä-
mättä olevien varojen siirron käytettäväksi alkuvuodesta 2022.

Toimintatuotot 1.064.372,93 €
Toimintakulut -1.064.372,93 €
Toimintakate 0,00 €

Toiminnan ja investointien rahavirta -2.000,00 €
Rahoituksen rahavirta 1.864.063,61 €
Rahavarojen muutos 1.862.063,61 €

Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 €

Yksityiskohtaisemmat numeeriset ja toiminnalliset tiedot ilmenevät liitteenä 4 olevasta asia-
kirjasta.

Päätösesitys VATElle:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
vuodelta 2021 ja esittää sen aluehallitukselle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi ja edel-
leen aluevaltuustolle käsiteltäväksi. Tilinpäätöksessä vuodelta 2021 ei muodostu yli- eikä ali-
jäämiä.

Aluehallituksen tulee jättää tilinpäätös vuodelta 2021 tilintarkastajan tarkastettavaksi ennen
aluevaltuuston käsittelyä.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy laaditun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
vuodelta 2021 ja allekirjoittaa sen osaltaan sekä esittää sen aluehallitukselle hyväksyttäväksi
ja allekirjoitettavaksi sekä edelleen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

13. Lausunto Puijonlaakson hankkeesta

Valmistelija: Reetta Kettunen ja Petri Pyy

Vuoden 2021 aikana on tehty kansallinen päätös hyvinvointialueiden valmistelusta, jonka
vuoksi hankesuunnitelmaa on syytä tarkastella vastaamaan hyvinvointialueen tavoitteita ja tu-
levaisuuden tarpeita palveluiden järjestämisen, tuottamisen ja toimitilojen osalta.

Puijonlaakson hankesuunnitelma liittyy laajempaan ikäihmisten asumispalvelujen järjestä-
mistä koskevaan hankesuunnitelmakokonaisuuteen. Kokonaisuus muodostuu Pyörön (Liito-
orava), Leväsen ja Puijonlaakson hankkeista. Liito-oravan tehostettu palveluasumisen
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palvelutalo on valmistunut 2021. Leväsen palveluntalon on tarkoitus valmistua 2023. Puijon-
laakson palvelutalon hanke voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun nykyiset palvelut siirtyvät
uusiin yksiköihin.

Esityslistan liitteenä 5 on Reetta Kettusen ja Petri Pyyn valmistelema lausunto Puijonlaakson
hankkeesta.

Hankesuunnitelma on puollettavissa nykyisen rakennuksen huonon kokonaiskunnon ja pal-
velutarpeen näkökulmasta. Hankesuunnitelma on hyvin perusteltu. Jatkosuunnittelussa suo-
sitellaan huomioitavaksi vahvemmin muuntojoustavuus, asiakaslähtöisyys sekä tilojen käy-
tön turvallisuus.

Investoinnin ja tulevan vuokran kustannustasoa on syytä tarkentaa jatkosuunnittelussa ja
periaatteet tulee sopia viimeistään esivuokrasopimuksessa. Väistötilojen osalta suositellaan
esittämään vaihtoehtoiset väistötilakohteet vuosien 2024–2025 ajalle sekä niiden kustannus-
arvio.

Hyvinvointialue voi sitoutua hankkeeseen, kun esivuokrasopimus on saatu yhteistyössä neu-
voteltua ja aluevaltuusto on sen hyväksynyt. Hankkeen hyväksymismenettelyssä noudate-
taan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

Asia käsitelty johtoryhmässä 17.2.2022.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi lausunnon (LIITE 5) Puijonlaakson hanke-
suunnitelmasta ja toteaa, että hyvinvointialue voi sitoutua hankkeeseen, kun esivuokrasopi-
mus on saatu yhteistyössä neuvoteltua ja aluevaltuusto on sen hyväksynyt. Hankkeen hyväk-
symismenettelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

14. Leppävirran palvelutalon korkotukilaina – ja investointihakemus

Valmistelija: Reetta Kettunen

Lausunto on tehty Vaten johtoryhmän pyynnöstä ja tarkoituksena on nimenomaan arvioida
Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n suunnittelemaa ikääntyneiden asumisyksikköä Leppävirralle
Pohjois-Savon hyvinvointialueen näkökulmasta.

Erityisryhmien investointiavustukset tulee lähettää ARA:lle vuosittain 30.4.2022 mennessä ja
rahoitushakemuksessa tulee arvioida hyvinvointialueen sitoutuminen hankkeeseen.

Leppävirran kunta on pyytänyt lausuntoa hyvinvointialueen väliaikaiselta valmisteluelimeltä
(VATE) ikäihmisten asumisyksikön rakentamisesta Leppävirralle. Lausunto käsittää nykytilan
kuvauksen, nykyisen tarpeen ja tulevan tarpeen. Huomioiden palvelutarpeen kasvu, väestö-
ennuste sekä tarve purkaa laitosmuotoinen palvelurakenne sekä kehittää palveluasumisen
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monimuotoisuutta, Leppävirran uudelle asumispalveluyksikölle voidaan todeta olevan ilmei-
nen tarve.

ESITYS: VATE:n mukaan suunnittelua uudisrakennuksen osalta voidaan jatkaa palvelutarpeen
ja ikääntyneiden asumismuotojen monimuotoisuuden tukemiseksi. Hyvinvointialue voi käsi-
tellä hankkeeseen sitoutumista vasta tarkemman hankesuunnitelman perusteella (sisältäen
mm. toteutustavan, aikataulun, laajuuden ja kustannukset ja rahoituksen).

Lausunto on kokouksen esityslistan aineistossa Liite 6.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että suunnittelua uudisrakennuksen osalta voidaan
jatkaa palvelutarpeen ja ikääntyneiden asumismuotojen monimuotoisuuden tukemiseksi
(liite 6). Hyvinvointialue voi käsitellä hankkeeseen sitoutumista vasta tarkemman hankesuun-
nitelman perusteella (sisältäen mm. toteutustavan, aikataulun, laajuuden ja kustannukset ja
rahoituksen).

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

15. 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.

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.
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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 22.2.2022.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy valmistelijan esityksen lääkäreiden aktiivivapaiden
ja muun henkilöstöntyöaikasaldojen menettelyt siirryttäessä hyvinvointialueelle.

PÄÄTÖS: Siirtyy seuraavaan väliaikaiseen valmistelutoimielimen kokoukseen 3.3.2022, koska asiaa ei
ehditty käsitellä yt-toimikunnassa 22.2.2022.

16. Investointisuunnitelman 2023-2026 tietojen keräyksen aikataulumuutos

Valmistelija: Kari Janhonen

Investointityöryhmä esittää Vate:lle investointiesitysten sekä leasingsopimusten ja vuokraso-
pimusten jättöajan siirtämistä 31.3.2022.

· 31.3.2022 mennessä investointiesitykset
· 15.4.2022 kooste investointiesityksistä
· 31.5.2022 mennessä priorisointityöryhmän esitys
· 13.6.2022 käsittely aluehallituksessa
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Päätösesitys: Vate merkitsee asian tietoonsa saaduksi.

Käsiteltiin johtoryhmässä 10.2.2022 missä todettiin alkuperäinen aikataulu 15.3.2022 men-
nessä, lykkäyspyyntö investointiesitysten jättämiseksi 31.3.2022 aikataulumuutoksesta hy-
väksyttiin.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi investointien, leasingsopimusten ja vuok-
rasopimusten tiedonkeruun aikataulut.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi tiedonkeruusta
7.3.2022 mennessä vuonna 2022 aikaistetusti tehtävistä investointisitoumuksista.

Pöytäkirjanmerkintä:

Kari Janhonen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.

17. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Mustinlammen 500 000 € luottolimiitille Danske
Bank A/S, Suomen sivuliikkeen pankkitilille

Valmistelija: Tarja Miettinen, Hannu Lahti

Kiinteistö Oy Mustinlammella on ollut Pohjois-Savon osuuspankissa 500.000 € luottolimiitti
kassavirran tasaamisen takia. Pankkipalvelut kilpailutettiin uudelleen syksyllä 2021 uudelleen
ja pankkipalveluiden tuottajaksi valittiin 8.11.2021 Danske Bank /S, Suomen sivuliike. Luotto-
limiitti tarvitaan myös Danske Bankin pankkitilille. Luottolimiitille tarvitaan vakuudeksi Poh-
jois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 100% takaus, joka edellyttää kuntayhtymän halli-
tuksen käsittelyä 14.2.2022 ja 28.3.2022 sekä valtuuston käsittelyä 28.3.2022. Omavelkai-
selle takaukselle haetaan hyväksyntä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan 14.2.2022 hyväksyi sairaanhoitopii-
rin johtajan esityksen ja päätti esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle hyväksyttäväksi, että
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi myöntää 100 % omavelkaisen takauksen
Kiinteistö Oy Mustinlammelle 500.000 € luottolimiitille Danske Bank A/S, Suomen sivuliik-
keen pankkitilille.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy osaltaan sairaanhoitopiirin hallituksen 14.2.2022
tekemän esityksen ja päättää esittää aluevaltuustolle 2.3.2022 kokoukseen hyväksyttäväksi,
että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi myöntää 100 % omavelkaisen takauk-
sen Kiinteistö Oy Mustinlammelle 500.000 € luottolimiitille Danske Bank A/S, Suomen sivu-
liikkeen pankkitilille.

Aluevaltuustolle asian valmistelee Tarja Miettinen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.
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18. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy Mustinlammen 3.450.000
€ lainasta

Valmistelija: Tarja Miettinen, Hannu Lahti

Voimaanpanolain 39 §:ssä on määräykset siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimival-
lasta. Säännöksen mukaan sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin viranomainen ei voi voi-
maanpanolain 21 §:ssä tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi
merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kii-
reellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on pyytänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueelta hyväk-
syntää alla olevalle asialle. Kiinteistö Oy Mustinlampi on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän 100% omistama tytäryhtiö.

”Kiinteistö Oy Mustinlammelle on 13.8.2012 myönnetty Kuntarahoitus Oyj:n laina (lainan al-
kuperäinen pääoma 3 500 000 €) erääntyy 30.6.2022, jolloin lainasta on edelleen maksamatta
3 450 000 €. Lainan uudelleen rahoitukselle tarvitaan vakuudeksi Pohjois-Savon sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän 100 % omavelkainen takaus, joka edellyttää kuntayhtymän hallituksen
käsittelyä 14.2.2022 ja 28.3.2022 sekä valtuuston käsittelyä 28.3.2022. Omavelkaiselle takauk-
selle haetaan hyväksyntä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan 14.2.2022 hyväksyi sairaanhoitopiirin
johtajan esityksen ja päätti esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle hyväksyttäväksi, että
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi myöntää 100 % omavelkaisen takauksen
Kuntarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy Mustinlammen 3 450 000 € erääntyvälle lainalle korkoineen
ja perimiskuluineen”.

Asia käsiteltiin johtoryhmässä 17.2.2022.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy, että
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Kun-
tarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy Mustinlammen 3 450 000 € erääntyvälle lainalle korkoineen ja
perimiskuluineen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

Pöytäkirjanmerkintä:

Kari Janhonen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen.

19. Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja kelpoisuusehdot

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen
alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
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Hyvinvointialuejohtaja johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa,
viestintää, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan aluevaltuuston ja aluehal-
lituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Hallintosäännön mukaan hyvinvointialuejohtajan viran perustaa ja kelpoisuusehdot päättää
aluevaltuusto.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan tulisi olla soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto.

Lisäksi valittavalta hyvinvointialuejohtajalta edellytetään:

· vahvaa halua ja edellytyksiä kehittää hyvinvointialueen toimintaa

· kykyä muutoksen johtamiseen ja monialaisen verkostomaisen toimintaympäristön hallin-
taan

· vahvaa kokemusta asiantuntijaorganisaation ja konsernin johtamisesta

sekä kykyä tulokselliseen työskentelyyn

· julkishallinnon ja -talouden yleistä asiantuntemusta

· strategisen johtamisen taitoja

Johtamistehtävässä korostuu

· kyky yhteisöllisen toimintakulttuurin luomiseen ja sen jatkuvaa kehittämiseen

· vuorovaikutustaidot ja hyvä paineensietokyky

· hyvinvointialueen yhteiskunnallinen aseman kokonaisvaltainen ymmärrys ja poliittinen
ohjaus

Hyvinvointialuejohtajan viran rekrytointiprosessin alustava aikataulutus on kuvattu alla.  

· 2.3. aluevaltuusto perustaa viran, vahvistaa kelpoisuusehdot ja päättää julistaa viran haet-
tavaksi.

· 3.3. väliaikainen valmistelutoimielin julistaa viran haettavaksi.  

· 3.3.-18.3 klo 16.00 virkaan hakuaika. 

· 21.3. aluehallitus päättää hakijoista haastateltavat. 

· 23.-31.3 haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit.

· 25.4. soveltuvuusarviointien esittely aluehallitukselle. Aluehallitus tekee ansiovertailun ja
esityksen aluevaltuustolle. 

· 2.5. aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan. 

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:
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1) perustaa hyvinvointialuejohtajan viran

2) vahvistaa hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan ylemmän tie-
dekorkeakoulututkinnon

3) päättää julistaa viran haettavaksi

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti täydennettynä sillä, että valittavasta hyvin-
vointialuejohtajasta tehdään sekä turvallisuusselvitys että huumausainetestit.

Pöytäkirjanmerkintä:

Eija Peltonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Timo Tuunainen poistui kokouk-
sesta asian käsittelyn jälkeen.

20. Konsulttipalvelun hankinta hyvinvointialuejohtajan rekrytointiin

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Tarjoukset rekrytointipalvelusta “Kokonaispalvelu rekrytoinnista: Rekrytoinnin hoitaminen,
haastatteluihin osallistuminen, soveltuvuusarvioinnit, ansiovertailun laatiminen ja suora-
rekrytoinnin käyttäminen” on pyydetty viideltä eri toimijalta (HRS Advisor, MPS, Personnell,
Psycon, Mercuri Urval). Tarjouksen ovat jättäneet määräaikaan 16.2. klo 12:00 mennessä
seuraavat yritykset: HRS Advisor, MPS, Psycon, Mercuri Urval).

Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnön ehdot.

Tehdyn tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen on tehnyt HRS Advisor 14.740 €
(alv 0%). Vertailu on tehty 3 haastatellun, 3 soveltuvuusarvioinnin, suorarekrytoinnin ja mui-
den tarjouspyynnön kriteereiden perusteella.

ESITYS: Esitetään Vatelle, että hyvinvointialuejohtajan rekrytointia varten konsulttipalvelu-
hankitaan halvimman tarjouksen tehneeltä HRS Advisolta kokonaishintaan 14.470 € (alv. 0
%).

Asia on käsitelty johtoryhmässä 17.2.2022.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia hyvinvointialuejohtajan rekrytointia varten
konsulttipalvelun HRS Advisiolta kokonaishintaan 14.470 (alv 0%).

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.
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21. Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouskalenteri ja kokouskäytännöt

Valmistelija: Tarja Miettinen

VATE-seurantaryhmä hyväksyi kokouksessaan 14.2.2022 vuoden 2022 kokouskalenterin (esi-
tyslista-aineistossa liitteenä 7).

Asioiden valmistelu tapahtuu kunkin asian vastuuhenkilön toimesta D10 asianhallintajärjes-
telmään.

Asiat tulee olla D10:ssä kokousta edeltävänä maanantaina klo 12:00 mennessä. Vt.esittelijä
käy esityslista-asiat tiistaisin puheenjohtajiston kanssa läpi, minkä jälkeen esityslista toimite-
taan kokoukseen osallistuville.

Valmistelijoille järjestetään 18.3.2022 hyvä valmistelija koulutus ja 21.2.2022 opiskellaan D10
käyttö. Jokaisen tulee aktivoida saamansa kannettava ennen koulutuksia käyttöön otetuksi.

Sovitaan johtoryhmässä muista askelmerkeistä tähän asiaan liittyen.

Viedään vatelle hyväksyttäväksi ja esitettäväksi kokouskäytännöt aluevaltuuston hyväksyttä-
väksi 2.3.2022 kokoukseen.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 ko-
kousten ajankohdat ja paikat (liite 7).

Asian valmistelee aluevaltuustolle Tarja Miettinen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

22. Aluevaltuuston vaalilautakunnan vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hallintosäännön 149 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee toimikaudelleen vaalilautakunnan
suhteellisten vaalien toimittamista varten. Vaalilautakunnassa on yhtä monta jäsentä kuin
aluevaltuustossa on valtuustoryhmiä valtuuston järjestäytyessä ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen.

Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei aluevaltuusto toisin
päätä.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto:
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1) valitsee toimikaudelleen hallintosäännön 149 §:n mukaisen vaalilautakunnan suhteellisten
vaalien toimittamista varten ja valitsee siihen yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on
valtuustoryhmiä valtuuston järjestäytyessä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

2) valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

23. Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 26 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei aluevaltuusto
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Aluevaltuuston puheenjohta-
jalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksessa.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja tar-
peellisen määrän varapuheenjohtajia.

Hyvinvointialueesta annetun lain 39 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto valitsee aluevaltuuston puheen-
johtajan sekä tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

24. Aluehallituksen vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 35 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston
lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Lain 37 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan
valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuus-
ton toimikautta lyhyempi.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee aluehal-
lituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä aluehallituk-
sen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.

Hyvinvointialueesta annetun lain 39 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 76 §:ssä on määräykset yleisestä vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö:
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1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas;

2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Hyvinvointialueesta annetun lain 77 §:ssä on määräykset vaalikelpoisuudesta aluevaltuus-
toon. Säännöksen perusteella vaalikelpoinen aluevaltuustoon ei ole:

Vaalikelpoinen aluevaltuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä;

2) hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka toimii aluehallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen tai hyvinvointialueen liikelaitoksen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnas-
tettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun hyvinvointialueen palveluksessa
olevaan henkilöön;

4) hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston osalta hyvinvoin-
tiyhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi-
tettuun hyvinvointialueen palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on kuitenkin vaalikelpoinen val-
tuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on kuitenkin vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos pal-
velussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 78 §:ssä on määräykset vaalikelpoisuudesta aluehallituk-
seen. Säännöksen mukaan vaalikelpoinen aluehallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka toimii 1 kohdassa tarkoitettuun tehtävään rinnastuvassa tehtävässä;

3) hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johta-
vassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoit-
tavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle aluehallituksessa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisella hyvinvointialueella huolehtivan yhteisön halli-
tuksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
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aluehallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai
muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunvalvonnasta.

Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin hyvinvointialueen tai hyvinvointi-
alueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-arvolain vaatimukset.
Tasa-arvolain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lu-
kuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto:

1) valitsee toimikaudekseen aluehallitukseen 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajä-
senen.

2) valitsee aluehallituksen jäseniksi valituista aluehallituksen puheenjohtajan sekä tarpeelli-
sen määrän varapuheenjohtajia.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

25. Tarkastuslautakunnan vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtä monta jäsentä kuin alueval-
tuustossa on valtuustoryhmiä valtuuston järjestäytyessä. Jäsenet valitsee aluevaltuusto. Alue-
valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan, joiden kummankin tulee olla valtuutettuja.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka
on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johta-
vassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoit-
tavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
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tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 78 §:n 2 momen-
tissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen
aluehallitukseen ja lautakuntaan tai joka ei ole kyseisen hyvinvointialueen asukas.

Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) aluehallituksen jäsen;

2) henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettu läheinen;

3) henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvoin-
tialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-arvolain vaatimukset.
Tasa-arvolain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lu-
kuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto:

1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuus-
tossa on valtuustoryhmiä valtuuston järjestäytyessä ja kullekin henkilökohtaisen varajäse-
nen.

2) valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden kummankin
tulee olla valtuutettuja.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

26. Aluevaalilautakunnan vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Vaalilain 12a §:n mukaan aluevaltuuston on asetettava hyvinvointialueelle toimikaudek-
seen aluevaalilautakunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä-
sentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäse-
net on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että
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varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueella edellisissä aluevaa-
leissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka aluevaalilautakunnalle
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdok-
kaaksi aluevaaleissa, ei voi osallistua aluevaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan aluevaalilautakunnassa on viisi jäsentä, jotka valitsee alueval-
tuusto. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluevaalilau-
takunnassa on vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-arvolain vaatimukset.
Tasa-arvolain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lu-
kuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen aluevaa-
lilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi varajä-
sentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

Pöytäkirjanmerkintä:

Antti Hedman poistui kokouksesta.
Valmistelijaksi korjattiin Janne Niemeläinen.

27. Islab laboratoriokeskus hyvinvointiyhtymän perustaminen periaatepäätös

Valmistelija: Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi p. 044 717 9460

Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus ISLABin organisaatiomuotoon

Hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä diagnostiikkapalvelut on organisoitava uudella
tavalla hyvinvointialueella ja hyvinvointialueiden muodostamilla yhteistyöalueilla. Samalla
lainsäädäntö velvoittaa hyvinvointialueita sopimaan yhdessä diagnostiikkapalveluiden järjes-
tämisestä. Diagnostiikan järjestämismahdollisuuksiin vaikuttavat hyvinvointialueille asetetut
lainsäädännön rajoitteet. Lainsäädännössä on säännelty tarkasti, miten hyvinvointialueiden
yhteistoiminta voidaan järjestää. Tämän lisäksi laki säätelee, miten valittu yhteistyömuoto,
esim. hyvinvointiyhtymä voi toimia. Myös aikaisempi lainsäädäntö vaikuttaa palveluiden jär-
jestämiseen, esimerkiksi tartuntalain vaatimusten kautta, joiden mukaan tietyt toiminnot
vaativat viranomaispäätöksiä.
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ISLABin nykyinen organisaatiomuoto ei uuden lainsäädännön mukaan ole mahdollinen use-
amman hyvinvointialueen omistamana, vaan kuntayhtymät purkautuvat vuoden 2022 lo-
pussa. Tästä syystä tilalle on perustettava uusi yhtiö- tai yhtymämalli.

Hyvinvointiyhtymä on perustettava vuonna 2022, jotta katkeamaton palvelutoiminta voi-
daan turvata 1.1.2023 alkaen (katso liitteenä 8 oleva taustamateriaali).

Hyvinvointiyhtymän perusteet

ISLAB on valmistautunut usean vuoden aikana SOTE-palveluiden muutokseen tekemällä eri
näkökulmista tarvittavia selvityksiä ja vaihtoehtoja. Vuoden 2017 aikana laadittiin selvitys
toimimisesta osakeyhtiömallissa, jota vuonna 2019 jatkettiin teettämällä liikelaitoskuntayh-
tymän arvonmääritys. Kevään 2021 aikana laadittiin vielä rakennevaihtoehtoja kuvaava ra-
portti päätöksenteon tueksi.

Tehtyjen selvitysten ja nyt voimassa olevan sote-lainsäädännön perusteella tehdyn ulkopuo-
lisen arvioinnin perusteella hyvinvointiyhtymä on tarkoituksenmukaisin ja taloudellisin vaih-
toehto laboratoriopalveluiden tuottamiseksi nykyisten ISLABin omistajien toiminnan siirty-
essä hyvinvointialueille.

Nykyisten omistajien tahtotila, linjaukset erityisvastuualueen (Erva) järjestämissopimuksessa

Hyvinvointiyhtymän perustamisen tahtotila on linjattu syksyn 2021 aikana Ervan johtoryh-
mässä. ISLAB Laboratoriokeskuksen yhtymämuodon muutos hyvinvointiyhtymäksi on ku-
vattu ja sovittu Erva-järjestämissopimuksessa, joka on hyväksytty järjestämisvastuussa ole-
vien sairaanhoitopiirien valtuustoissa syksyllä 2021 (PSSHP 25.10.2021 § 12, Siun sote
9.11.2021 § 48, Essote 11.11.2021 § 64). Linjausten mukaan hyvinvointiyhtymä tulisi jatkossa
tuottamaan laboratoriopalvelut Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointi-
alueille.

Laboratoriotoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Hyvinvointiyhtymän toimintamallia, hallintoa ja taloutta koskevat säädökset tulevat olemaan
hyvin samanlaisia kuin nykyisten liikelaitoskuntayhtymien, joten ISLABin nykyinen toiminta-
malli sopii hyvin pohjaksi hyvinvointiyhtymän toiminnalle.

ISLABin toiminta, sopimukset, sekä olemassa oleva infrastruktuuri (henkilöstö, toimipistever-
kosto, tietoverkko, tietojärjestelmät ja niihin rakennetut integraatiot) voidaan saumatto-
masti siirtää hyvinvointialueille, joten siirto ei aiheuta minkäänlaisia katkoksia palvelun tuot-
tamisessa.

Hyvinvointiyhtymän perustaminen

Hyvinvointiyhtymä perustetaan hyvinvointialueiden välisellä perussopimuksella (Laki hyvin-
vointialueesta 611/2021 § 59).

Yhtymän perustamisen aikataulu varmistuu osana hyvinvointialueen valmistelutyötä. Kes-
keistä on varmistaa, että kaikki perussopimuksen vaatimat kokonaisuudet saadaan päätettyä
ja sopimusluonnos rakennettua. Valmistelu edellyttää, että laboratoriopalveluiden omistaja
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hyvinvointialueet muodostavat tulevaisuudesta yhteisen näkemyksen ja vievät toiminnan
kehitystä yhdessä eteenpäin.

Valmistelun ohjausryhmä

ISLAB liikelaitoskuntayhtymä on perustanut hyvinvointiyhtymän valmisteluita koordinoivan
ohjausryhmän, jonka jäseniksi on kutsuttu hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoi-
mielimien (VATE) edustajat. ISLAB valmistelee asiat VATE-käsittelyihin yhteistyössä ohjaus-
ryhmän kanssa.

Valmisteluryhmä on tammikuun 2022 kokouksessaan esittänyt päätösprosessille seuraavaa
järjestystä ja aikataulua:

helmikuu: käsittely hyvinvointialueiden väliaikaisessa toimielimessä
maaliskuu: asian esittely ja periaatepäätös hyvinvointiyhtymän perustami-

sesta
hyvinvointialueiden valtuustoissa

maalis-huhtikuu: perussopimuksen ja perustamispäätöksen valmistelu
hyvinvointialueiden hallituskäsittelyt

huhtikuu: hyvinvointiyhtymän perustamispäätös ja perussopimuksen
hyväksyminen hyvinvointialueiden valtuustoissa

kesä-syyskuu: hyvinvointiyhtymän järjestäytyminen
pakollisten toimilupien hakeminen, palveluiden kilpailutukset
toiminnan ja henkilöstön siirron valmistelu

syksy/loppuvuosi 2022: seuranta hyvinvointialueiden hallituksissa ja valtuustoissa
31.12.2022/1.1.2023 toiminnan siirtyminen uudelle hyvinvointiyhtymälle

liikelaitoskuntayhtymän lakkauttaminen

Hyvinvointialueiden valtuustojen tulee tehdä periaatepäätös hyvinvointiyhtymän perustami-
sesta, jotta valmistelua voidaan jatkaa ja varsinainen perustamispäätös saadaan hyvinvointi-
alueiden valtuustojen käsittelyyn huhtikuussa 2022. Tällä menettelyllä turvataan laboratorio-
toimintojen jatkuvuus vuoden 2023 alusta. Hyvinvointiyhtymän perustaminen edellyttää pe-
russopimuksen valmistelua.

Valmistelutyöryhmänä toimii hyvinvointiyhtymän valmistelua koordinoiva edellä kuvattu oh-
jausryhmä, johon on nimetty edustajat hyvinvointialueilta ja nykyisistä omistajista sekä ISLA-
Bin ylimmästä johdosta.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmisteluelin esittää valtuustolle, että laboratoriopalvelujen järjestämistä var-
ten päätetään käynnistää Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden
yhteisen laboratoriotoiminnan hyvinvointiyhtymän perustaminen. Varsinainen perustamis-
päätös ja perussopimus tuodaan hyvinvointialueiden valtuustojen käsittelyyn huhtikuussa
2022. Asiaan liittyy liite 8.

Täydennys: Neuvottelijoiden (2) nimeäminen edustamaan Pohjois-Savon hyvinvointialu-
etta.
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PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän täydennetty päätösesitys yksimielisesti siten, että neuvottelijoiksi
valittiin asemansa puolesta Jari Saarinen ja Leila Pekkanen.

Pöytäkirjanmerkintä:

Kutsututtiin Antti Hedman takaisin kokoukseen.
Eija Peltonen palasi kokoukseen.

Ote: Islab Anu Tervaala

28. Aluevaltuuston kokouskutsu ja käsiteltävät asiat

Muutosjohtaja Janne Niemeläinen

Voimaanpanolain 10 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä
vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun
asti. Voimaanpanolain 16 §:n mukaan aluevaltuuston toimikausi alkaa 1. päivänä maaliskuuta
2022.

Voimaanpanolain 17 §:n 1 momentin mukaan ensimmäisten aluevaalien tuloksen vahvista-
misen jälkeen aluevaltuuston on viipymättä järjestäydyttävä ja valittava aluehallitus ja muut
hyvinvointialueen toimielimet sekä ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämiseksi. Saman pykälän 2 momentin mu-
kaan väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa
käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen.

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen johtoryhmä on valmistellut ensimmäi-
sen aluevaltuuston kokouksen esityslistaa. Ensimmäinen kokous on tarkoitus kutsua koolle
2.3.2022 klo 10:00 Kuopion yliopistollisen sairaalan auditorioon.

Aluevaltuuston kokouskutsu ja esityslista jaetaan esityslistan liitteenä 9. Kokouskutsu on jul-
kaistu Savon Sanomissa, Iisalmen Sanomissa ja Warkauden lehdessä 22.2.2022.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin kutsuu Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston
koolle 2.3.2022 klo 10.00 Kuopion yliopistollisen sairaalan auditorioon ja esittää, että alue-
valtuusto käsittelee liitteenä 9 olevan esityslistan mukaiset asiat.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.
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29. Sansian osakkeiden hyväksyntä

Valmistelija: Janne Niemeläinen

VATE kokouksessaan 18.10.2022 päätti hyödyntää Sansiaa hankintojen kilpailuttamisessa.
Kokouksessa 17.11.2022 todettiin, että voimaanpanolaki 8 § linjaa, että väliaikaisen valmiste-
lun toimielimen (VATE) asettanut viranomainen (alueen yhdessä sopima tai 3 § tarkoittama
sairaanhoitopiiri) tarjoaa valmistelutoimielimelle toimitilat ja välttämättömät hallinnon pal-
velut.

Toimielimen asettanut viranomainen järjestää toimielimelle tarjoamansa hallinnon samalla
tavalla kuin omat hallinnon palvelunsa omien sopimustensa kautta, jos sopimusehdot sen
sallivat.

Ohjeistus koskee vain väliaikaisen toimielimen omaan toimintaan tarvittavia palveluita, ei
väliaikaisen toimielimen tekemää hyvinvointialueen toiminnan valmistelua.

Asia oli VATEn johtoryhmässä 11.11.2021.

Valmistelijan päätösesitys vatelle 17.11.2021:

VATE päättää hankkia yhden Sansian osakkeen hintaan 2.000 €.
Osakemerkinnällä Sansia koordinoi väliajan hankintoja, että hankinnoissa saadaan varmistet-
tua hyvinvointialueen näkökulma. Sansialle toimitetaan vastuuvalmistelijoiden yhteystiedot
aihealueittain, joihin Sansian hankinta-asiantuntija ottaa yhteyttä, jos luovuttajalta tulee han-
kintatoimeksianto. Vastuuvalmistelijan tehtävänä on kartoittaa hyvinvointialueen näkökul-
maa hankintaan; onko muilla kunnilla tarpeita vastaavaan hankintaan ja kuinka hankinta
näyttäytyy hyvinvointialueen näkökulmasta.

Esittelijän päätösesitys vatelle 17.11.2021:
VATE päättää hankkia yhden Sansian osakkeen hintaan 2.000 € sillä ehdolla, että jos alueval-
tuusto ei hyväksyä osakkeen hankintaa hyvinvointialuetta sitovaksi sitoutuu Sansia lunasta-
maan osakkeen takaisin. Sansia on antanut em. sitoumuksen osakkeen takaisin lunastami-
sesta. Osakemerkinnällä Sansia koordinoi väliajan hankintoja, että hankinnoissa saadaan var-
mistettua hyvinvointialueen näkökulmaja ja Vate voi kilpailuttaa Sansian kautta tarvitsemi-
aan hankintoja.

Hallintosäännön mukaan päätös kuuluu aluehallitukselle.

Esittelijän päätösesitys:

Viedään väliaikaiselle valmistelutoimielimelle esitettäväksi aluehallituksen hyväksyttäväksi
Sansiaan tukeutuminen myös Hyvinvointialueen hankinnoissa.

Aluehallitukselle valtuustolle asian valmistelee Janne Niemeläinen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.
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30. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset.

Esittelijän päätösesitys:

Merkitään tiedoksi, että kokousvaraukset on tehty kalentereihin 23.3.2022 saakka, jolloin
pidetään loppukaronkka.

HIIHTOLOMAVIIKON 10 kokous 11.3.2022 perutaan ja se pidetään 16.3.2022 mikäli on tar-
vetta. Tehdään alustava kokousvaraus kalentereihin ja lista tähän 16.3.2022 kokoukseen teh-
dään 14.3.2022.

PÄÄTÖS: Ylimääräinen kokous 3.3.2022 ja loppukaronkka 16.3.2022 kokouksen jälkeen.

31. LISÄASIA JORY 21.2.2022 / Hyvinvointialueen talouden nykytila-analyysi, talouden vakauttamisen
vaihtoehtotarkastelut ja talousjohtamisen ohjausmallia kuvaavan selvityksen tilaaminen

Valmistelija: Leila Pekkanen

Hyvinvointialueen talouden nykytilan analyysia on tarkasteltu valtion rahoituslaskelmien nä-
kökulmasta sekä lähinnä sairaanhoitopiirin talousaseman ja siirtyvien varojen ja vastuiden
näkökulmasta.  Tämänhetkinen kokonaistarkastelu osoittaa, että hyvinvointialueen talouden
tasapainottaminen edellyttää voimakkaita toimenpiteitä. Tasapainottaminen edellyttää pal-
velutoiminnan tarkastelua huomioiden palvelutarve ja alueen erityistarpeet. palveluraken-
teessa (THL arviointiraportti) sekä uudistuksen kansalliset tavoitteet.  Hyvinvointialueen toi-
minnan alkuvaiheessa talousasemaan vaikuttavat myös korkea investointitarve ja korkea lai-
nakanta.

Talousarvion valmistelu aloitetaan välittömästi valtuustotyön käynnistyessä. Jotta valtuusto
pystyy asettamaan talousarvioraamin myös lautakuntatasolle huomioiden kunkin toimialu-
een erityspiirteet, on kokonaistarkastelu tarpeellinen. Lisäksi talouden tasapaino edellyttää
voimakasta investointien priorisointia ja pitkäaikaista ohjelmatarkastelua.

Talouden vakauttaminen edellyttää johtamisen mallia, joka tulisi sisällyttää talouden suun-
nittelu- ja seurantajärjestelmään ja eri johtamisen tasoille ulottuen  luottamushenkilöhallin-
nosta palvelutuotantoon.

Asiantuntijaselvityksen tulisi olla toimeenpanosta vastaavien luottamuselinten ja viranhalti-
joiden käytettävissä toukokuussa 2022.

Esittelijän päätösehdotus:
Johtoryhmä esittää vapaaehtoiselle valmistelutoimielimelle, että asiantuntijaselvitykseen vara-
taan alkuvaiheessa enintään 60 000 € (suorahankinta) asiantuntijaselvitykseen. Tarvittaessa
selvitystä voidaan laajentaa kilpailutuksen kautta 100 000 € asti. Selvityksen tulee olla valmis
toukokuun 2022 loppuun mennessä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.
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23.2.2022
32. LISÄASIA JOHTORYHMÄ 21.2.2022 / Vastaus Rautalammin kunnan kannanottoon tehokkaista ja tuke-
vista tukipalveluista hajautettu malli

Valmistelija: Janne Niemeläinen

Rautalammin kunnalta on tullut esityslistan liiteaineistossa 10 oleva kannanotto, jossa kun-
nanhallitus esittää VATElle ja Pohjois-Savon aluevaltuustolle, että tukipalveluiden osalta
käynnistetään pikaisesti hajautettuun palvelutuotantoon perustuvien vaihtoehtoisten mallien
valmistelu, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen mallin mukaisesti.

Asiaan vastaus tuodaan johtoryhmän kokoukseen ja esitellään VATEssa 24.2.2022, mistä se
edelleen valmistellaan aluevaltuustolle aluehallituksen kautta 21.3.2022 kokouksessa.

Johtoryhmässä 21.2.2022 todettiin, että väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt tukeutua
tukipalveluiden valmistelussa Servicaan. Asia on linjattu myös VATE-seurantaryhmässä,
minkä johdosta asiaa ei lähdetä uudelleen valmisteluna avaamaan.

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi saadun kannanoton.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän päätösesitys yksimielisesti.

33. Muut asiat

33.1 LISÄASIA VATE 23.2.2022

9§ Valtuustoryhmien järjestäytyminen

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044-717 9460

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuus-
ton puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekir-
joitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoi-
tetun ilmoituksen.

Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen val-
tuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen uudelle valtuustoryhmälleen antama nimi ei saa
aiheuttaa sekaantumisvaaraa.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Aluevaltuusto merkitsee  valtuustoryhmien muodostumisen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän päätösesitys.

33.2 LISÄASIA VATE 23.2.2022

mailto:janne.niemelainen@kuh.fi
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Sidonnaisuusrekisteripalvelun hankinta

Esittelijän päätösesitys:

Esitetään väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että hankitaan Black Woodpecker Software
Ltd:ltä sidonnaisuusrekisteripalvelu hintaan 2.000 €. Sama järjestelmä on käytössä sairaan-
hoitopiirillä. Asiakirjat löytyy kokousaineistosta.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän päätösesitys.

34. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:18.

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan.

Sähköpost. 24.2.2022

Jari Saarinen Tarja Miettinen
puheenjohtaja sihteeri

Sähköpost.24.2.2022 Sähköpost. 24.2.2022
Reetta Kettunen Kirsi Ruutala
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

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

Tarja Miettinen
hallintojohtaja

http://www.pshva.fi/


Lähettäjä:                                 Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                torstai 24. helmikuuta 2022 12.30
Vastaanottaja:                        Miettinen Tarja; Kapanen Satu
Aihe:                                          VS: Pöytäkirja 23.2.2022 VATEn kokouksesta tarkastettavaksenne vastauksina tähän sähköpostiin ja Jarille hyväksyttäväksi.
 
Hei, pöytäkirja kokouksen kulun mukainen. KIITOS taas. yt jari
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 23. helmikuuta 2022 17.09
Vastaanottaja: Ruutala Kirsi <kirsi.ruutala@vaalijala.fi>; Kettunen Reetta <Reetta.kettunen@varkaus.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>
Aihe: Pöytäkirja 23.2.2022 VATEn kokouksesta tarkastettavaksenne vastauksina tähän sähköpostiin ja Jarille hyväksyttäväksi.
Tärkeys: Suuri
 
Ohessa pöytäkirja tämän päivän kokouksesta.
 
Onko ok?
 
tarja
  *********************************************
Tarja Miettinen
hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1,
70100 KUOPIO
 
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157

 
 
 

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

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.

mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
mailto:kirsi.ruutala@vaalijala.fi
mailto:Reetta.kettunen@varkaus.fi
mailto:jari.saarinen@kuopio.fi
mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi
mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi


Lähettäjä:                                 Kettunen Reetta <reetta.kettunen@varkaus.fi>
Lähetetty:                                torstai 24. helmikuuta 2022 7.34
Vastaanottaja:                        Miettinen Tarja; Ruutala Kirsi; Saarinen Jari; Kapanen Satu
Aihe:                                          VS: Pöytäkirja 23.2.2022 VATEn kokouksesta tarkastettavaksenne vastauksina tähän sähköpostiin ja Jarille

hyväksyttäväksi.
 
Hei, pöytäkirja on muuten ok, mutta sukunimi korjauksen tein tuohon esittelijän päätösesitykseen J
 
4. Pöytäkirjantarkastajat

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina.
Esittelijän päätösesitys:
                             Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Reetta Kettunen ja Timo Tuunainen.
PÄÄTÖS:           Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Reetta Kettunen ja Kirsi Ruutala.
 
Terkuin Reetta
 
 
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja [mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi] 
Lähetetty: keskiviikko 23. helmikuuta 2022 17:09
Vastaanottaja: Ruutala Kirsi <kirsi.ruutala@vaalijala.fi>; Kettunen Reetta <reetta.kettunen@varkaus.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>
Aihe: Pöytäkirja 23.2.2022 VATEn kokouksesta tarkastettavaksenne vastauksina tähän sähköpostiin ja Jarille hyväksyttäväksi.
Tärkeys: Suuri
 
Ohessa pöytäkirja tämän päivän kokouksesta.
 
Onko ok?
 
tarja
  *********************************************
Tarja Miettinen
hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1,
70100 KUOPIO
 
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157

 
 

mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
mailto:kirsi.ruutala@vaalijala.fi
mailto:reetta.kettunen@varkaus.fi
mailto:jari.saarinen@kuopio.fi
mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi
mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi


Lähettäjä:                                 Ruutala Kirsi (Vaalijala) <Kirsi.Ruutala@vaalijala.fi>
Lähetetty:                                torstai 24. helmikuuta 2022 7.44
Vastaanottaja:                        Kettunen Reetta; Miettinen Tarja; Saarinen Jari; Kapanen Satu
Aihe:                                          VS: Pöytäkirja 23.2.2022 VATEn kokouksesta tarkastettavaksenne vastauksina tähän sähköpostiin ja Jarille

hyväksyttäväksi.
 
Hei!
Pöytäkirja on ok Reetan tekemin korjauksin.
 
Kirsi
 
 
Kirsi Ruutala
Avopalvelujen johtaja
Vaalijalan kuntayhtymä
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto
Puh. 040 509 3514
www.vaalijala.fi
www.facebook.com/vaalijala 
www.instagram.com/vaalijalainsta

 
 
 
Lähettäjä: Kettunen Reetta <reetta.kettunen@varkaus.fi> 
Lähetetty: torstai 24. helmikuuta 2022 7:34
Vastaanottaja: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>; Ruutala Kirsi (Vaalijala) <Kirsi.Ruutala@vaalijala.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>
Aihe: VS: Pöytäkirja 23.2.2022 VATEn kokouksesta tarkastettavaksenne vastauksina tähän sähköpostiin ja Jarille hyväksyttäväksi.
 
Hei, pöytäkirja on muuten ok, mutta sukunimi korjauksen tein tuohon esittelijän päätösesitykseen J
 
4. Pöytäkirjantarkastajat

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina.
Esittelijän päätösesitys:
                             Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Reetta Kettunen ja Timo Tuunainen.
PÄÄTÖS:           Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Reetta Kettunen ja Kirsi Ruutala.
 
Terkuin Reetta
 
 
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja [mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi] 
Lähetetty: keskiviikko 23. helmikuuta 2022 17:09
Vastaanottaja: Ruutala Kirsi <kirsi.ruutala@vaalijala.fi>; Kettunen Reetta <reetta.kettunen@varkaus.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>
Aihe: Pöytäkirja 23.2.2022 VATEn kokouksesta tarkastettavaksenne vastauksina tähän sähköpostiin ja Jarille hyväksyttäväksi.
Tärkeys: Suuri
 
Ohessa pöytäkirja tämän päivän kokouksesta.
 
Onko ok?
 
tarja
  *********************************************
Tarja Miettinen
hankehallinnoija/hallintojohtaja, TtM
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus

http://www.vaalijala.fi/
http://www.facebook.com/vaalijala
http://www.instagram.com/vaalijalainsta
mailto:reetta.kettunen@varkaus.fi
mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
mailto:Kirsi.Ruutala@vaalijala.fi
mailto:jari.saarinen@kuopio.fi
mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi
mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
mailto:kirsi.ruutala@vaalijala.fi
mailto:reetta.kettunen@varkaus.fi
mailto:jari.saarinen@kuopio.fi
mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi


Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1,
70100 KUOPIO
 
tarja.miettinen@pohjois-savo.fi
+358 44 714 2664 tai +358 50 306 9157

 
 

mailto:tarja.miettinen@pohjois-savo.fi


Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet
Kokoukseen osallistuminen 23.2.2022

P/T P/T
P  Kirsi-Tiina Ikonen Eeva Suomalainen
P Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen
T Vesa Toivanen Tanja Tilles-Tirkkonen
P Anne Waldén Jukka Tiihonen
T Kati Kantanen Merja Vartiainen
P Antti Jokikokko Petteri Ristikangas
P Eija Komulainen Kirsi Solmari
T Reetta Kettunen Joonas Hänninen
P Timo Tuunainen Anitta Korhonen
P Antti Hedman (1. vpj) Kari Janhonen
T Janne Niemeläinen Anne Kantanen
P Leila Pekkanen Petteri Soininen
P Eija Peltonen Jari Lukkarinen
T Olli Lappalainen Minna Hiltunen T
P Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen

Ilkka Fritius T Kirsi Ruutala

Muut osallistujat:
T Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja

Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja
T Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja
T Petteri Alanko, viestintäjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:
Jussi Lampi

P Tarja Miettinen, sihteeri
P Satu Kapanen

T Hannu Lahti Asiat 1,4 ja 17-18
T Kari Janhonen Asia 16



Liite 1
Äänestys

Asia nro JAA EI



24.2.2022 1



24.2.2022 2



1

POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNTÖ

Käsittelyhistoria

Toimielin / valmistelija Pvm (viimeisin)

Poliittinen seurantaryhmä 14.2.2022
Yhteistoimintaelin 22.2.2022
Poliittinen seurantaryhmä 22.2.2022
Väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022
Aluevaltuusto 2.3.2022



2

Sisällys
POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNTÖ.............................................................................. 1

I OSA .............................................................................................................................................................. 3

1. luku Hallinnon ja toiminnan järjestäminen ............................................................................................... 3

2. luku Toimielinorganisaatio ........................................................................................................................ 6

3. luku Vaikuttamistoimielimet ..................................................................................................................... 8

4. luku Henkilöstöorganisaatio .................................................................................................................... 12

5. luku Omistaja- ja sopimusohjaus............................................................................................................. 14

7. luku Toimielinten tehtävät ja toimivallanjako......................................................................................... 16

8. luku Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako .................................................................................. 25

9. luku Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa................................................................ 37

10. luku Toimivalta henkilöstöasioissa ........................................................................................................ 37

11. luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen..................................................................... 42

II OSA Talous................................................................................................................................................ 43

12. luku Taloudenhoito................................................................................................................................ 43

III OSA Valvonta ........................................................................................................................................... 47

13. luku Ulkoinen valvonta .......................................................................................................................... 47

14. luku Sisäinen valvonta ........................................................................................................................... 49

15. luku Varautuminen, valmiussuunnittelu ja kokonaisturvallisuus.......................................................... 51

IV OSA Aluevaltuusto................................................................................................................................... 52

16. luku Aluevaltuuston toiminta ................................................................................................................ 52

17. luku Aluevaltuuston kokoukset ............................................................................................................. 54

18. luku Enemmistövaali ja suhteellinen vaali............................................................................................. 61

19. luku Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus................................................................................................ 63

V OSA Päätöksenteko- ja hallintomenettely ............................................................................................... 64

20. luku Kokousmenettely........................................................................................................................... 64

21. luku Muut määräykset........................................................................................................................... 72

VI OSA Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet ............................................................ 73

22. luku Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet .......................................................... 73



3

I OSA

1. luku Hallinnon ja toiminnan järjestäminen

1 § Hallintosäännön soveltaminen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousme-
nettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

2 § Hyvinvointialueen toiminta ja tehtävät

Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sille määrätyt
tehtävät. Hyvinvointialue voi lisäksi ottaa hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä.

Hyvinvointialueen rekisterinpitäjän velvollisuuksista huolehtii aluehallitus.

Hyvinvointialueen toiminnassa syntyneiden henkilötietojen käsittelytarkoitus määritellään toimintayksikkö-
kohtaisesti. Hyvinvointialueella on terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen toimintayksiköt.
Aluehallitus määrää toimintayksikkökohtaisesti henkilötietojen käsittelyn vastuuhenkilöt.

Terveydenhuoltolain 57 §:n mukaisena lääketieteellisenä johtajana ja terveydenhuollon toimintayksikön ter-
veyden ja sairaanhoidon vastaavana lääkärinä toimii vastaava lääkäri.

Sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana toimii sosiaalijohtaja.

Pelastustoimesta vastaavana viranhaltijana toimii pelastusjohtaja.

Hyvinvointialue voi omistaa ja hallita palveluja tuottavia toimintayksiköitä, olla osakkaana tai jäsenenä yhtei-
sössä ja säätiössä sekä hankkia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti palveluita muilta palve-
luntuottajilta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen on ylläpidettävä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 34 § perus-
teella yliopistollista sairaalaa.

Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Itä-Suomen yliopisto tekevät sopimuksen osapuolten välisen yhteistyön ra-
kenteista ja toimintatavoista. Sopimuksessa sovitaan ainakin seuraavista asioista:

1. yhteistyötä varten muodostettavista viranhaltijaryhmistä ja niiden kokouskäytännöistä;

2. osapuolten vastavuoroisesta edustuksesta johtoryhmissä ja vastaavissa hallinnollisissa kokouksissa;

3. menettelystä yhteisten palvelusuhteiden määrittelyssä ja yhteisten palvelussuhteiden täyttämisessä;

4. hyvinvointialueen viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumisesta opetuksen järjestelyihin;

5. osapuolten vastavuoroisesta osallistumisesta organisaatioiden strategioiden valmisteluun;
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6. yhteisistä yksiköistä ja resursseista;

7. opetuksen ja tutkimukseen liittyvien resurssien järjestämisestä sekä

8. muusta yhteistoiminnasta yliopiston ja hyvinvointialueen välillä

Pohjois-Savon hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa myös
muiden alueen koulutusta ja tutkimusta tuottavien toimijoiden kanssa. Yhteistyön muodoista voidaan laatia
mm. kumppanuussopimuksia.

Aluevaltuusto hyväksyy terveydenhuoltolain 43 §:ssä ja sotejärjestämislain 35 §:ssä tarkoitetun sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistyöalueen hyvinvointialueiden välisen yhteistyösopimuksen.

3 § Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä

Aluevaltuusto vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen
päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen
toiminnan yhteensovittamisesta, palvelujen saatavuudesta, omistajaohjauksesta, henkilöstöpolitiikasta sekä
sisäisestä valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan järjestämisestä. Aluehallitus vastaa myös sisäisen
tarkastuksen järjestämisestä.

Aluehallituksen puheenjohtaja voi toimia oman toimensa ohella vuosikorvauksen saavana luottamushenki-
lönä tai päätoimisena luottamushenkilönä.

Aluehallituksen kaksi varapuheenjohtajaa voivat toimia oman toimensa ohella vuosikorvauksen saavana luot-
tamushenkilönä tai ¼ aikaisena osa-aikaisena luottamushenkilönä.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta
toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi ja toimii alue-
hallituksen esittelijänä. Hyvinvointialuejohtajan ollessa estyneenä, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen mää-
rätty.

Hyvinvointialueella noudatetaan yksijohtajajärjestelmää. Kunkin organisaatiotason johtajalla ja esihenkilöllä
on toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisvastuu, ellei tällä hallintosäännöllä jotakin asiaa ole vastuutettu
toiselle viranomaiselle.

Hyvinvointialueen johtaminen perustuu hyvinvointialuestrategiaan ja sen osana olevaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelustrategiaan, alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan, pelastustoimen
palvelutasopäätökseen, taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja investointisuunnitelmaan, omavalvontaohjel-
miin sekä muihin valtuuston päätöksiin.
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4 § Aluehallituksen puheenjohtajan tehtävät

Aluehallituksen puheenjohtaja

1. toimii hyvinvointialuejohtajan esimiehenä

2. johtaa hyvinvointialuestrategian edellyttämää poliittista yhteistyötä;

3. johtaa aluehallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää yhteistyötä käymällä asioiden käsitte-
lyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitää sopivin tavoin yhteyttä hyvin-
vointialueen asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin;

4. vastaa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii aluehallituksen ja alue-
valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla;

5. vastaa siitä, että hyvinvointialuejohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut;

6. myöntää hyvinvointialuejohtajalle vuosiloman sekä muut lakiin, määräyksiin tai sopimukseen perus-
tuvat virkavapaudet ja etuudet;

7. myöntää hyvinvointialuejohtajalle enintään kahden (2) kuukauden mittaisen palkattoman virkava-
paan;

8. hyväksyy hyvinvointialuejohtajan virkamatkamääräykset sekä matka- ja kululaskut

5 § Aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävät

Aluevaltuuston puheenjohtaja johtaa aluevaltuuston tehtävien edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä
asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja valtuustoryhmien kanssa.

6 § Hyvinvointialueen viestintä

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen viestintää ja tiedottamista hyvinvointialueen toiminnasta. Aluehallitus
hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viran-
haltijat. Viestinnän ensisijainen kanava on yleinen tietoverkko.

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja pää-
töksenteossa.

Aluehallitus, muut toimielimet ja hyvinvointialuejohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat,
että hyvinvointialueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät, järjestöt ja muut yhteisöt saavat riittävästi tietoja
valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Vies-
tinnässä käytetään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon alueen eri asukasryhmien
tarpeet sekä saavutettavuuteen liittyvä lainsäädäntö ja suositukset.
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2. luku Toimielinorganisaatio

7 § Aluevaltuusto

Aluevaltuustossa on 69 valtuutettua, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja tarvittavan määrän va-
rapuheenjohtajia. Johtoryhmän jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksessa.

Aluevaltuuston kokoa voidaan muuttaa hyvinvointialuelain määräysten mukaan.

8 § Aluehallitus

Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäse-
net. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä aluehallituksen puheenjohtajan ja tarvittavan määrän varapuheenjoh-
tajia.

Aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouk-
sessa. Johtoryhmän jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksessa.

9 § Aluehallituksen asiakaskokemusjaosto

Aluehallituksella on asiakaskokemusjaosto, jossa on 7 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja hen-
kilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston tulee olla aluehallituk-
sen varsinaisia jäseniä.

10 § Aluehallituksen omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aluehallituksella on omistajaohjaus- ja valvontajaosto, jossa on 7 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jaoston jä-
senet ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston tulee olla
aluehallituksen varsinaisia jäseniä.

11 § Aluehallituksen tulevaisuus- ja strategiajaosto

Aluehallituksella on tulevaisuus- ja strategiajaosto, jossa on 7 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenet
ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston tulee olla alue-
hallituksen varsinaisia jäseniä.

Itä-Suomen Yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun, Savon ammattiopiston ja pelastusopiston nimeämillä
edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksessa.
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12 § Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuustoryhmiä valtuuston järjes-
täytyessä. Jäsenet valitsee aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökoh-
taiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden kummankin tulee olla valtuutettuja.

13 § Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa on 11 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

14 § Yleisten palveluiden lautakunta

Yleisten palveluiden lautakunnassa on 11 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja henkilökoh-
taiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jo-
kaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

15 § Ikäihmisten- ja hoivapalveluiden lautakunta

Ikäihmisten- ja hoivapalveluiden lautakunnassa on 11 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

16 § Kokonaisturvallisuuslautakunta

Kokonaisturvallisuuslautakunnassa on 11 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja henkilökoh-
taiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jo-
kaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

17 § Aluevaalilautakunta

Aluevaalilautakunnassa on viisi jäsentä, jotka valitsee aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. Aluevaalilautakunnassa on vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on ase-
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Aluevaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa.
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18 § Tutkimustoimikunnat

Hyvinvointialueella on hyvinvointialueen sekä Itä-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikuntia, joiden teh-
tävät määräytyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

3. luku Vaikuttamistoimielimet

19 § Vaikuttamistoimielimet

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on vaikuttamistoimielimiä, jotka ovat edustamansa väestöryhmän vaikut-
tamis- ja kuulemiskanavia. Vaikuttamistoimielimet eivät ole Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimielimiä, ei-
vätkä viranomaisia. Vaikuttamistoimielimet eivät tee hallintopäätöksiä.

Vaikuttamistoimielimistä säädetään tarkemmin hyvinvointialuelain 32 §:ssä.

20 § Ikäihmisten neuvosto

Aluehallitus asettaa ikäihmisten neuvoston valtuustokausittain. Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä. Aluehallitus
nimeää edustajansa sekä palvelualueen edustajan ikäihmisten neuvostoon. Ikäihmisten neuvosto nimeää
edustajansa aluevaltuustoon sekä ikääntyneiden asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeu-
della.

21 § Vammaisneuvosto

Aluehallitus asettaa vammaisneuvoston valtuustokausittain. Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä. Aluehallitus ni-
meää edustajansa sekä palvelualueen edustajan vammaisneuvostoon. Vammaisneuvosto nimeää edusta-
jansa aluevaltuustoon sekä vammaisten asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

22 § Nuorisovaltuusto

Aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston, joka nimetään vuosittain. Nuorisovaltuustoon kuuluu 25 jäsentä.
Näistä 19 jäsentä tulee kunnan vastaavista toimielimistä ja kuusi avoimella haulla. Aluehallitus nimeää edus-
tajansa sekä palvelualueen edustajan nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuusto nimeää edustajansa alueval-
tuustoon sekä perhe- ja vammaispalveluiden asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
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23 § Muut vaikuttamistoimielimet

Hyvinvointialla voi olla seuraavat, ei lakisääteiset, vaikuttamistoimielimet ja vapaaehtoiset osallisuusraken-
teet.

Kansalaispaneeli

Aluehallitus asettaa kansalaispaneelin valtuustokausittain.
Aluehallitus hyväksyy kansalaispaneelille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa

- kansalaispaneelin tehtävät
- jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
- toimikausi
- kokous- ja toimintakäytännöt
- puheenjohtajan valinta
- sihteerin tehtävien hoitaminen

Kansalaispaneelin tehtävänä on käydä vuosittain keskustelua enintään kolmesta aiheesta, joihin se pääsee
myös itse vaikuttamaan. Kansalaispaneelin työ voi käynnistyä joko valtuutettujen tai kansalaisten aloitteesta.
Kansalaispaneelin lopputuloksena syntyy aloitteita, julkilausumia ja politiikkasuosituksia. Aluevaltuuston on
käsiteltävä kansalaispaneelin suositukset sekä vastattava niihin. Kansalaispaneelin osallistujat voidaan valita
satunnaisotannalla joko koko valtuuston toimikaudeksi tai lyhyemmäksi aikaa.

Asiakaspaneeli
Aluehallitus asettaa asiakaspaneelin valtuustokausittain.
Aluehallitus hyväksyy asiakaspaneelille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa

- asiakaspaneelin tehtävät
- jäsenten lukumäärä ja valintatapa satunnaisotannalla
- toimikausi
- kokous- ja toimintakäytännöt
- puheenjohtajan valinta
- sihteerin tehtävien hoitaminen

Asiakaspaneelin tehtävänä on seurata hyvinvointialueen palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta
ja antaa ehdotuksia ja palautetta hyvinvointialueen palveluista ja niiden yhteensovittamisesta. Asiakas-
paneeli voi käsitellä vuosittain myös hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman. Asiakaspaneelin
osallistujat voidaan valita satunnaisotannalla joko koko valtuuston toimikaudeksi tai lyhyemmäksi aikaa.

Kuntafoorumi
Aluehallitus asettaa kuntafoorumin valtuustokausittain.
Aluehallitus hyväksyy kuntafoorumille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa

- kuntafoorumin tehtävät
- jäsenten lukumäärä
- toimikausi
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- kokous- ja toimintakäytännöt
- puheenjohtajan valinta
- sihteerin tehtävien hoitaminen

Kuntafoorumi on kuntien ja aluehallituksen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin.
Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa foorumiin valtuustokausittain. Aluehallitus nimeää edustajansa
foorumiin ja vastaa foorumin kokoontumisesta ja toteuttamisesta. Kuntafoorumin tehtävänä on koota kun-
tien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla toteutettava asiat, sopia niiden tarpeenmukaisesta etenemisestä
sekä seurata yhteistyön toteutumista.

Yrittäjäfoorumi
Aluehallitus asettaa yrittäjäfoorumin valtuustokausittain.
Aluehallitus hyväksyy yrittäjäfoorumille toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa

- yrittäjäfoorumin tehtävät
- jäsenten lukumäärä
- toimikausi
- kokous- ja toimintakäytännöt
- puheenjohtajan valinta
- sihteerin tehtävien hoitaminen

Yrittäjäfoorumi on yrittäjäjärjestöjen ja aluehallituksen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin.
Yrittäjä- ja kehittämisyhdistyksiä pyydetään nimeämään edustajansa foorumiin valtuustokausittain. Aluehal-
litus nimeää edustajansa foorumiin ja vastaa foorumin kokoontumisesta ja toteuttamisesta.
Yrittäjäfoorumin tehtävänä on koota yrittäjien ja hyvinvointialueen yhteiset asiat, sopia niiden tarpeenmu-
kaisesta etenemisestä sekä seurata yhteistyön toteutumista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (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, järjestö-
rakenteen 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 neuvotte-
luista kuntien ja muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista,
toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.
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Järjestöneuvosto
Aluehallitus asettaa järjestöneuvoston valtuustokausittain.
Järjestöneuvosto on aluehallituksen ja järjestöjen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin. Järjestöneuvoston teh-
tävänä on tehdä mm. kannanottoja, lausuntoja järjestöjä koskevissa asioissa sekä osallistua omien kohderyh-
miensä palvelujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon.

Aluehallitus hyväksyy järjestöneuvoston toimintasäännön, jossa se määrittää, jossa todetaan muun muassa

- tehtävänsä
- kokoonpanonsa ja nimeämisprosessinsa
- kokouskäytäntönsä
- puheenjohtajan, ja varapuheenjohtajat
- sihteerin tehtävien hoitamisen

Järjestöneuvosto on aluehallituksen ja järjestöjen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin. Järjestöneuvoston teh-
tävänä on tehdä kannanottoja, lausuntoja järjestöjä koskevissa asioissa, nimetä edustajansa työryhmiin sekä
osallistua omien kohderyhmiensä palvelujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Aluehallitus ja järjestö-
neuvosto sopii yhteistyöstä ja sen painopisteistä vuosittain yhteisessä keskustelussa. Aluehallitus nimeää
edustajansa järjestöneuvostoon valtuustokaudeksi.

24 § Yhteistoimintaelimet

Yhteistoimintaelin

Hyvinvointialueella on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialu-
eella annetun lain 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin. Yhteistoimintaelin koostuu työnantajan ja henkilös-
tön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-
nasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 19 §:ssä, tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt
paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta.
Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja.

Aluehallitus nimeää yhteistoimintaelimeen työnantajan edustajat.

Työsuojelutoimikunta

Hyvinvointialueella työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 38 §:n
mukainen työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Työsuojelutoimikun-
nassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät.

Aluehallitus nimeää työsuojelutoimikunnan jäsenet.
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4. luku Henkilöstöorganisaatio

25 § Henkilöstöorganisaatio

Tehtäviensä suorittamiseksi henkilöstöorganisaatio on jaettu

1. Hyvinvointialueen johtoon
- Johdolla tarkoitetaan hyvinvointialuejohtajaa sekä hänen määräämiänsä hyvinvointialueen

johtoryhmän jäseniä.
2. Toimialoihin, joita johtavat toimialajohtajat (järjestämistehtävät)
3. Palvelualueisiin, joita johtavat palvelualuejohtajat (strategia- ja konsernipalveluissa osin palvelu-

aluepäälliköt)
4. Palveluyksiköihin, joita johtavat palveluyksikköjohtajat ja osin palveluyksikköpäälliköt
5. Toimintayksiköihin, joita johtavat toimintayksiköiden esihenkilöt

26 § Hyvinvointialuejohtaja

Hyvinvointialuejohtaja vastaa aluehallituksen toimialojen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa alue-
hallituksen alaisuudessa.

Aluehallitus määrää hyvinvointialuejohtajan sijaisen, joka hoitaa hyvinvointialuejohtajan tehtäviä, kun hyvin-
vointialuejohtaja on poissa tai esteellinen.

27 § Toimialat / Strategia- ja konsernipalvelut (Järjestäjä)

Strategia- ja konsernipalvelujen toimialaan kuuluvat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä
strategia- ja kehittämispalvelut.

Strategia- ja konsernipalvelut tuottavat tukipalveluja koko organisaatiolle.

Alla on kuvattu strategia- ja konsernipalveluiden toimialoilla tuotettavat palvelut.

1. Hallintopalveluiden toimialalla tuotetaan yleishallinnon palveluita, oikeudellisia palveluita, kiinteis-
töhallinnon palveluita ja tukipalveluiden palveluita.

2. Henkilöstöpalveluiden toimialalla tuotetaan palvelussuhdepalveluita, työhyvinvointipalveluita, työ-
suojelupalveluita, rekrytointipalveluita, henkilöstön kehittämispalveluita ja keskitettyjä palveluita.

3. Talouspalveluiden toimialalla tuotetaan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluita, talousarvio- ja controller-
palveluita, laskutuspalveluita sekä sosiaali- ja muiden rahoituspalveluiden palveluita.

4. Strategia- ja kehittämispalveluiden toimialalla tuotetaan kehittämistoiminnan palveluita (TKKI), YTA-
palveluita, opetuspalveluita, tietohallinnon ja laitehallinnan palveluita, Hyte- ja osallisuuspalveluita
sekä asiantuntijapalveluita.
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28 § Toimialat / Palvelutoiminta (Järjestäjä)

Palvelutoiminnan toimialoihin kuuluvat:

1. Perhe- ja vammaispalvelut
2. Yleiset palvelut
3. Ikääntyvien palvelut
4. Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut.

Järjestäjän palvelutoimialat yhteen sovittavat ja ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä pelas-
tustoimen ja turvallisuuspalvelujen palveluja. Järjestämistoiminnoilla tarkoitetaan muun muassa seuraavia
kokonaisuuksia; palvelujen suunnittelu- ja seuranta, strateginen talous ja resurssiohjaus, palvelujen hankinta
ja hallinta (strateginen hankinta), palvelujen ohjaus ja valvonta ja tiedolla johtaminen.

29 § Palvelutuotanto

Palvelutuotanto jakaantuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palve-
lualueisiin, jotka jakaantuvat palveluyksiköihin ja jotka jakaantuvat toimintayksiköihin ja jotka kaikki vastaa-
vat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palvelutuotannosta.

Alla on kuvattu palvelutuotannon palvelualueilla ja palveluyksiköissä tuotettavat palvelut.

1. Perhe- ja vammaispalveluiden palvelualueella tuotetaan perhepalveluiden ja vammaispalvelui-
den palveluja.

Perhepalveluissa tuotetaan perheiden sosiaalipalveluita, neuvola/opiskeluhuolto/lasten ja nuorten mielen-
terveys sekä lastensuojelun palveluita. Vammaispalveluissa tuotetaan vammaispalvelukeskusten palveluita,
asumispalveluiden palveluita ja avopalveluiden palveluita.

2. Yleisten palveluiden palvelualueella tuotetaan peruspalveluita ja yliopistosairaala Kysin palve-
luita.

Peruspalveluissa tuotetaan sotekeskusten palveluita, työikäisten sosiaalipalveluiden palveluita ja osastojen
palveluita.

Yliopistosairaala KYSissä tuotetaan erityisen vaativia ja muut erikoissairaanhoidon palveluja hyvinvointialu-
eelle ja yhteistyöalueelle.

3. Ikääntyvien palveluiden palvelualueella tuotetaan ikäkeskuksen palveluita.

Ikäkeskuksessa tuotetaan asumispalveluiden palveluita, kotiin annettavien palveluiden palveluita sekä asia-
kas- ja palveluohjauksen palveluita.

4. Pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden palvelualueella tuotetaan pelastustoimen ja turvallisuus-
palveluiden palveluita.
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Pelastustoimessa tuotetaan onnettomuuksien ehkäisyn palveluita, pelastustoiminnan palveluita, toimialan
varautumisen palveluita, tilanne- ja johtokeskuksen palveluita sekä ensihoitopalveluiden palveluita.

Turvallisuuspalveluissa tuotetaan varautumisen palveluita sekä valmiuden ja organisaatioturvallisuuden pal-
veluita.

30 § Toimivalta henkilöstöorganisaation muutoksista

Aluehallitus päättää toimialoista ja niiden jakaantumisesta palvelualueisiin.

Hyvinvointialuejohtaja päättää palvelualueiden jakaantumisesta palveluyksiköihin.

Toimialajohtaja päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksikköihin.

5. luku Omistaja- ja sopimusohjaus

31 § Konsernijohto

Hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, omistajaohjaus- ja valvontajaosto, hyvinvointialue-
johtaja sekä hyvinvointialuejohtajan sijainen.

32 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako

Aluehallituksen tehtävät

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja val-
mistelusta aluevaltuustolle;

2. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä;
3. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
4. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työn-

jaon;
5. antaa aluevaltuustolle puolivuosittain/neljännesvuosittain raportin tytäryhteisöjen tavoitteiden to-

teutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
6. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutu-

misen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta sekä teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran val-
tuustokaudessa sekä

7. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset aluevaltuuston puheenjohtajiston kanssa.
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Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

1. vastaa konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämi-
sestä ja valmistelusta;

2. määrää hyvinvointialueen edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosiko-
kouksiin;

3. päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueen organisaation ulkopuoliseen hallintoon;
4. päättää hyvinvointialueen kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsitel-

täviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edus-
taville henkilöille;

5. vastaa esityksen valmistelemisesta aluehallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan ko-
kouksen koolle kutsumiseksi;

6. vastaa omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta;
7. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden

perusteella tarvittaessa esityksiä aluehallitukselle;
8. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
10. päättää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin;
11. päättää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet;
12. asettaa in-house yhtiöiden toiminnalle tavoitteet; hinta ja laatu sekä mittarit tavoitteiden seurantaa

varteen ja seurata näiden toteutumista;
13. vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppanei-

den kanssa, sopimusten valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa;
14. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toi-

minnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan. Sisäisen tarkastuksen asioissa jaoston esittelijänä toi-
mii johtava sisäinen tarkastaja;

15. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset; riskit tun-
nistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuu-
det hallita riskiä arvioidaan;

16. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion
valmistelemisesta

Hyvinvointialuejohtajan tehtävät konsernihallinnossa

Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötä-
vaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Hyvinvointialuejohtaja vas-
taa konserniohjauksen täytäntöönpanosta.

33 § Sopimusohjauksen tehtävät ja vastuunjako

Aluehallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä ja antaa tarkemmat ohjeet
sopimushallinnan järjestämisestä ja hankintojen toteuttamisesta.
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34 § Sopimusmääräykset

Aluehallitus hyväksyy linjaukset järjestämisvastuun toteuttamiseksi hyvinvointialueen omassa tuotannossa,
ja niitä vastaavat sopimusmääräykset yksityisiltä palveluntuottajilta hankituissa palvelusopimuksissa huomi-
oiden yhdenmukaiset palveluketjut, niiden yhteensovittamisen ja yhdenvertaisuuden sekä laadun. Aluehalli-
tus hyväksyy sopimusohjauksen vastuut ja roolituksen sisäisessä ja ulkoisessa sopimushallinnassa. Aluehalli-
tus hyväksyy sopimusprosessit.

7. luku Toimielinten tehtävät ja toimivallanjako

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Hyvinvointialuelain 96 §:n mukaan aluevaltuuston
päätösvallan eli toimivallan siirtoa koskevat ratkaisut on määriteltävä hallintosäännössä.

Toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, luottamushenkilölle ja viranhaltijalle. Toimivaltaa viran perustami-
sessa ja lakkauttamisessa sekä hallinnollisen pakon käyttämisessä voidaan siirtää vain toimielimelle.

Jos laissa määrätään, että toimivalta on aluevaltuustolla tai muulla nimetyllä hyvinvointialueen viranomai-
sella, aluevaltuusto ei voi siirtää toimivaltaa. Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä,
ne syrjäyttävät hyvinvointialuelain 96 §:n.

Pääosa aluevaltuuston toimivallan siirtoa koskevista päätöksistä sekä otto-oikeuden käyttämistä koskevat
määräykset ovat tässä luvussa.

35 § Aluevaltuusto päättää

Aluevaltuuston lakisääteiset tehtävät

1. hyvinvointialuestrategiasta;
2. hyvinvointialueen hallintosäännöstä;
3. hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6. varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen

järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista;
9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12. hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta;
13. tilivelvollisten nimeämisestä;
14. hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
15. muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
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Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 22 §:ssä säädetään, aluevaltuusto päättää

1. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta;
2. pelastustoimen palvelutasosta;
3. osakeyhtiön perustamisesta ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta;
4. hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta, viran kelpoisuusehdosta ja hyvinvointialuejohtajan va-

litsemisesta määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen;
5. varautumisen ja valmiussuunnittelun perusteista;
6. talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta (ml. vuokrasopi-

mukset ja leasingrahoitukset, jotka rinnastetaan investointihankkeiksi), jonka kustannusarvio on yli
20 miljoonan euroa;

7. hyvinvointialueelle siirrettävän toiminnan vastaanottamisesta;
8. alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta

Aluevaltuusto päättää asioista, joista sen on lain mukaan nimenomaan päätettävä ja asioista, joiden päätös-
valtaa se ei ole tässä hallintosäännössä siirtänyt muulle toimielimelle, luottamushenkilölle tai viranhaltijalle.

36 § Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Aluehallituksen lakisääteiset tehtävät

1. vastaa hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2. vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3. valvoo hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta

ja käyttää sen puhevaltaa;
4. edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastaa hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta;
5. vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta;
6. vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle

kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;
7. huolehtii hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;
8. huolehtii hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Aluehallituksen tehtävistä hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnassa säädetään
hyvinvointialuelain 50 §:ssä.
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Aluehallituksen muut tehtävät

1. vastaa järjestämisvastuun toteutumisesta;
2. vastaa henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonaishen-

kilöstöresurssien ohjauksesta hyvinvointialuetasolla;
3. päättää hyvinvointialueen johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat;
4. päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta pl. hyvinvointialueen johtajan virka;
5. päättää kelpoisuusehdoista pl. hyvinvointialueen johtajan virka;
6. päättää hyvinvointialuejohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollista asioista, ellei tehtävää kuulu hal-

lintosäännön mukaan hallituksen puheenjohtajalle;
7. antaa lausunnon aluevaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos aluehallitus katso, ettei alue-

valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava;
8. päättää hankkeista, joiden kokonaisrahoitus on yli 5 miljoonaa euroa tai omarahoitusosuus yli

500.000 euroa
9. päättää kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostosta ja myynnistä
10. vastaa hyvinvointialuekonsernin kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta yhteistyössä alueen

kuntien, alueen viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa;
11. hyväksyy turvallisuutta ja varautumista koskevat periaatteet, ottaen huomioon sopimuksellisen va-

rautumisen;
12. valvoo, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti
13. antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot turvallisuus- ja va-

rautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös selvityksen merkittävimmistä turvalli-
suuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

14. päättää korvausten ja vahingonkorvauksen maksamisesta yli 10.000 euron olevien vahinkojen osalta
15. päättää hyvinvointialueelle tulevan lahjoituksen ja testamentin vastaanottamisesta ja hakemisesta,

käyttökohteesta ellei sitä ole saantokirjassa määrätty ja realisoinnista;
16. antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot turvallisuus- ja va-

rautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös selvityksen merkittävimmistä turvalli-
suuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

17. vastaa lakisääteisestä yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta;
18. hyväksyy ja vie aluevaltuustoon alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä seuraa,

arvioi ja raportoi hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen kehittymisestä aluevaltuustolle vuosit-
tain

Mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä,
toimivalta on aluehallituksella.

37 § Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät

Omistajaohjaukseen liittyvät tehtävät

Jaoston tehtävänä on huolehtia liikelaitosten, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen
omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä
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hyvinvointialue on tai joissa hyvinvointialueella on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopi-
mukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

1. vastaa konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämi-
sestä ja valmistelusta;

2. määrää hyvinvointialueen edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosiko-
kouksiin;

3. päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueen organisaation ulkopuoliseen hallintoon;
4. päättää hyvinvointialueen kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsitel-

täviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edus-
taville henkilöille;

5. vastaa esitysten tekemisestä aluehallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen
koolle kutsumiseksi;

6. vastaa omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta;
7. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden

perusteella tarvittaessa esityksiä aluehallitukselle;
8. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
10. päättää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin;
11. päättää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet;
12. päättää in-house yhtiöiden toiminnalle tavoitteet; hinta ja laatu sekä mittarit tavoitteiden seurantaa

varten ja seurata näiden toteutumista

38 § Tulevaisuus- ja strategiajaosto

Erityistehtävät

1. vastaa strategiasta johdettujen ohjelmien toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista;
2. vastaa muusta lainsäädännöstä tulevista kehittämisen erityistehtävistä (potilas- ja asiakasturvalli-

suus, laatutyö);
3. vastaa YTA-alueyhteistyön kehittämisestä, ohjauksesta, valvonnasta ja edunvalvonnasta;
4. vastaa TKKI-toiminnan kehittämisestä, ohjauksesta, valvonnasta ja edunvalvonnasta

39 § Asiakaskokemusjaoston tehtävät ja toimivalta

Asiakaskokemusjaoston tehtävät

1. vastaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kokonaisvalvonnasta ja koontiraportoin-
nista aluehallitukselle;

2. vastaa hyvinvointialueen omien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoyksiköiden kokonaisvalvon-
nasta ja koontiraportoinnista;

3. vastaa potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelun järjestämiseen liittyvistä linjauksista ja suosituksista sekä
em. koontiraporttien käsittelystä ja esityksistä aluehallitukselle;
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4. vastaa palvelujen tasapuolisen saatavuuden ja laadun seurannasta sekä koontiraportoinnista alue-
hallitukselle (mm. valtakunnalliset THL raportit palveluiden saatavuudesta);

5. vastaa asiakaspalautejärjestelmän järjestämisvastuun linjauksista ja kehittämisestä sekä koontira-
porttien seurannasta;

6. vastaa asukkaiden aloitteiden käsittelystä sekä tarvittaessa esityksistä aluehallitukselle;
7. vastaa palvelupalautteiden käsittelystä (yleinen koonti) sekä esityksistä aluehallitukselle;
8. vastaa järjestäjätehtävän tuesta antamalla tarvittaessa lausuntoja merkittävistä palvelutuotannon

uudistuksista ja muutoksista aluehallitukselle;
9. vastaa jaostolle erikseen määrätyistä tehtävistä;
10. vastaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämisestä ja seurannasta;
11. vastaa rakenteellisen sosiaalityön koontiraporttien käsittelystä;
12. vastaa kuntayhdyspintojen koontiraporttien käsittelystä;
13. vastaa järjestäjän tuesta: esimerkiksi yhdenmukaisen asiakirjahallinnan ja virka-apumallien vahvista-

misesta;
14. vastaa omais- ja perhehoidon työhyvinvointi raporteista;
15. päättää myönnettävistä järjestöavustuksista

40 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on määräykset hyvinvointialuelain 125 §:ssä.

Tarkastuslautakunnan tehtävät

1. valmistelee aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2. arvioi, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hy-

vinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla;

3. arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen ta-
voitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta;

4. huolehtii hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5. valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista nouda-

tetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi;
6. valmistelee aluehallitukselle esitykset tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvi-

oinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

41 § Perhe- ja vammaispalvelulautakunnan tehtävät ja toimivalta

Yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa;
2. vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta;
3. vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen so-

vittamisesta;
4. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa;
5. seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta;
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6. varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvis-
taminen)

Erityistehtävät

1. vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta;
2. vastaa toiminnan tuloksellisuudesta;
3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti;
4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta;
5. vastaa viranomaistoiminnasta;
6. vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista

asioista;
7. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta;
8. päättää sopimusten vastuuhenkilöt;
9. vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta;
10. vastaa palvelu- ja vuosisuunnitelmaan liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määräämien periaattei-

den mukaisesti;
11. hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet;
12. vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä;
13. vastaa otto-oikeuden käyttämisestä;
14. vastaa lastensuojelun toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä ja delegointimääräyksistä

42 § Yleisten palveluiden lautakunnan tehtävät ja toimivalta

Yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa;
2. vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta;
3. vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen so-

vittamisesta;
4. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa;
5. seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta;
6. varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvis-

taminen)

Erityistehtävät

1. vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta;
2. vastaa toiminnan tuloksellisuudesta;
3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti;
4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta;
5. vastaa viranomaistoiminnasta;
6. vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista

asioista;
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7. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta;
8. päättää sopimusten vastuuhenkilöt;
9. vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta;
10. vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määrää-

mien periaatteiden mukaisesti;
11. hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet
12. vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä;
13. vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

43 § Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan tehtävät ja toimivalta

Yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa;
2. vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta;
3. vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen so-

vittamisesta;
4. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa;
5. seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta;
6. varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvis-

taminen)

Erityistehtävät

1. vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta;
2. vastaa toiminnan tuloksellisuudesta;
3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti;
4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta;
5. vastaa viranomaistoiminnasta;
6. vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista

asioista;
7. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta;
8. päättää sopimusten vastuuhenkilöt;
9. vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta;
10. vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määrää-

mien periaatteiden mukaisesti;
11. hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet
12. vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä;
13. vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

44 § Kokonaisturvallisuuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa (pelastustoimi, hyvinvointialueen yhteinen varautuminen ja
valmiussuunnittelu, riskiarviot, valmiusasiat, väestönsuojelu, organisaatioturvallisuus);
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2. vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta;
3. vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen so-

vittamisesta;
4. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa;
5. seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta;
6. varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvis-

taminen)

Erityistehtävät

1. vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta;
2. vastaa toiminnan tuloksellisuudesta;
3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti;
4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta;
5. vastaa viranomaistoiminnasta;
6. vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista

asioista;
7. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta;
8. päättää sopimusten vastuuhenkilöt;
9. vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta;
10. vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti;
11. vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä;
12. vastaa otto-oikeuden käyttämisestä;
13. vastaa hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelun ohjeistamisesta sekä valmius- ja va-

rautumissuunnitelmien hyväksymisestä;
14. vastaa esityksen tekemisestä kokonaisturvallisuuden käytännön toteutuksesta;
15. vastaa hyvinvointialueen varautumis-, valmiussuunnittelu- ja organisaatioturvallisuus tehtävistä sekä

väestönsuojelun järjestelyistä
16. vastaa esityksen tekemisestä turvallisuus- ja varautumisjärjestelystä, keskeisistä johtopäätöksistä

sekä selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävar-
muustekijöistä osana sisäisen valvonnan raportointia ja toimintakertomusta;

17. vastaa esityksen tekemisestä pelastustoimen palvelutasopäätökseksi;
18. vastaa vuosittain hyvinvointialueen investointisuunnitelman osana laadittavasta pelastustoimen

osasuunnitelmasta (pela järjestämislaki 11 §)
19. hyväksyy valmiussuunnitelmat ja toimialan säädösten edellyttämät muut suunnitelmat;
20. toimii monijäsenisenä toimielimenä alueen pelastusviranomaisena;
21. vastaa omavalvontaohjelman laadinnasta ja palvelujen lainmukaisuuden varmistamisesta;
22. käsittelee pelastusviranomaisten tekemiä päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset;
23. käyttää tarvittaessa pelastusviranomaisen hallinnollisia pakkokeinoja

45 § Aluevaalilautakunta

Aluevaalilautakunnan tehtävistä säädetään vaalilaissa.
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Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialue-
johtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltä-
väksi.

Hallintosäännön toimielimiä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin ja vaalilakia täydentäen alue-
vaalilautakuntaan.

46 § Nuorisovaltuusto

Pohjois-Savon nuorisovaltuusto on pohjoissavolaisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamistoimielin. Nuoriso-
valtuusto toimii nuorten äänenä kaikessa maakunnallisessa päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuoriin nyt ja
tulevaisuudessa.

Nuorisovaltuusto lisää maakunnan nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia maakunnallisessa pää-
töksenteossa sekä nuoria koskevissa palveluissa yli organisaatiorajojen, tukee yhteistyötä kuntien ja niiden
nuorisovaltuustojen välillä, kokoaa nuorten näkemyksiä monipuolisesti, pitää yhteyttä hyvinvointialueen
päättäjiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sekä maakunnan muihin viranomaisiin lisätäkseen yhteistyötä ja
suoria vaikuttamismahdollisuuksia.

Aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuuston toimikausi yksi vuosi. Nuorisovaltuustoon kuuluu
25 jäsentä. Nuorisovaltuuston 19 jäsentä nimetään Pohjois-Savon kuntien vastaavista toimielimistä. Lisäksi
nuorisovaltuustoon haetaan jäseniä avoimella haulla 6 kappaletta. Aluehallitus nimeää edustajansa sekä
nuorten palvelujen edustajan nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuusto nimeää edustajansa aluevaltuustoon
sekä nuorten asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Aluehallitus hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön, jossa todetaan toimielimen lakisääteiset ja mah-
dolliset muut tehtävät, jäsenten valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan va-
linta, ohjaajan tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen,
palkkio ja matkakustannukset, taloudellinen toiminnan tuki sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimieli-
men kanssa.

47 § Ikäihmisten neuvosto

Pohjois-Savon ikäihmisten neuvosto on pohjoissavolaisten ikäihmisten ja heitä edustavien eläkeläisjärjestö-
jen vaikuttamistoimielin. Ikäihmisten neuvosto toimii maakunnallisen vanhustyön sekä ikäihmisen toiminta-
kyvyn edistämisen lähtökohdista.

Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä heidän läheistensä osal-
listumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia jo asioiden valmisteluvaiheessa. Ikäihmisten neuvosto voi järjes-
tää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tehdä esityksiä ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja
ikääntyneitä koskevissa asioissa. Ikäihmisten neuvosto nimeää tarvittaessa edustajansa työryhmiin.

Aluehallitus asettaa ikäihmisten neuvoston. Toimikausi on neljä vuotta vastaten aluehallituksen toimikautta.
Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä. Aluehallitus nimeää edustajansa sekä palvelualueen edustajan ikäihmisten
neuvostoon. Ikäihmisten neuvosto nimeää edustajansa aluevaltuustoon sekä ikääntyneiden asioita käsitte-
levään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
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Aluehallitus hyväksyy ikäihmisten neuvoston toimintasäännön, jossa todetaan toimielimen lakisääteiset ja
mahdolliset muut tehtävät, jäsenten valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan
valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antami-
nen, palkkio ja matkakustannukset, taloudellinen toiminnan tuki sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoi-
mielimen kanssa.

48 § Vammaisneuvosto

Pohjois-Savon vammaisneuvosto on pohjoissavolaisten vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja heidän läheis-
tensä sekä heitä edustavien vammais- ja potilasjärjestöjen vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto toimii ja
edistää vammaistyötä ja vammaisten asemaa Pohjois-Savon alueella.

Aluehallitus asettaa vammaisneuvoston. Toimikausi on neljä vuotta. Neuvostoon kuuluu 19 jäsentä. Aluehal-
litus nimeää edustajansa sekä palvelualueen edustajan vammaisneuvostoon.

Vammaisneuvoston tehtävänä on lisätä ja parantaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä heidän läheis-
tensä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia jo asioiden valmisteluvaiheessa. Vammaisneuvosto voi
järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa. Vammais-
neuvoston nimeää tarvittaessa edustajansa työryhmiin. Vammaisneuvosto nimeää edustajansa aluevaltuus-
toon ja vammaisten asioita käsittelevään lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Aluehallitus hyväksyy vammaisvaltuuston toimintasäännön, jossa todetaan toimielimen lakisääteiset ja mah-
dolliset muut tehtävät, jäsenten valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan va-
linta, vammaisasiamiehen tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen
antaminen, palkkio ja matkakustannukset, avustajista aiheutuvat kustannukset sekä taloudellinen toiminnan
tuki sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

8. luku Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako

49 § Hyvinvointialuejohtaja

Hyvinvointialuejohtaja vastaa toimialojen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen alai-
suudessa.

Hyvinvointialuejohtajan tehtävät

1. johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, viestintää, taloudenhoitoa ja
muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamien toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta;

2. vastaa siitä, että hyvinvointialueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty
3. vastaa hyvinvointialueen kehittämisestä ja hyvinvointialueen eri operatiivisen toiminnan vaatimien

yhdyspintojen toimivuudesta
4. vastaa siitä, että henkilöstön toimivalta ja vastuut ovat asianmukaisesti järjestetyt
5. toimii aluehallituksen valitsemien viranhaltijoiden henkilöstöhallinnollisena esihenkilönä
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6. vastaa hyvinvointialueen kansallisista hyvinvointialueneuvotteluista;
7. vastaa yhteistyöalueen neuvotteluista;
8. vastaa aluehallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimii aluehallituksen esittelijänä:
9. käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta;
10. vastaa hyvinvointialueen alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta;
11. vastaa yhteistyöstä alueen kuntien kanssa, kansallisesta ja kansainvälisestä sosiaali- ja terveyden-

huollon ja pelastustoimen yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta valtion viranomaisiin;

Lisäksi hyvinvointialuejohtaja

12. päättää toimialojen tehtävien järjestämisestä ja tehtäväjaosta siltä osin kuin siitä ei ole määrätty hal-
lintosäännössä;

13. päättää hyvinvointialueen johtoryhmän ja sen tehtävät;
14. päättää hyvinvointialueen järjestämien edustustilaisuuksien pitämisestä aluehallituksen linjausten

mukaisesti;
15. päättää palvelualueiden jakaantumisesta palveluyksiköihin;

Hyvinvointialuejohtajan toimivalta

16. hyväksyy omaan toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toi-
sin määrätty;

17. päättää hyvinvointialueen hankkeista, joiden omarahoitusosuus on yli 200.000 euroa ja enintään
1.000.000 euroa;

18. päättää hyvinvointialueen hankkeista, joiden kokonaisrahoitus on enintään 5 miljoonaa euroa tai
omarahoitusosuus enintään 500.000 euroa strategia- ja kehitysjohtajan esityksestä;

19. päättää pitkäaikaisen lainan ottamiseen valtuuston päättämän talousarvion puitteissa;
20. päättää johdannaisten tekemisestä

Hyvinvointialuejohtajan ollessa poissa tai esteellinen, hänen sijaisenaan toimii aluehallituksen määräämä si-
jainen.

50 § Järjestäjä / strategia- ja konsernipalvelut ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät

Strategia- ja konsernipalvelujen toimialan tehtävänä on tuottaa tukipalveluja hyvinvointialueelle ja avustaa
hyvinvointialuejohtajaa tehtävässään sekä luoda edellytykset järjestämisen, professio-ohjauksen ja palvelu-
tuotannon toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa.

Strategia ja konsernipalvelujen toimialoja johtavat toimialajohtajina hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, ta-
lousjohtaja sekä strategia- ja kehitysjohtaja.

Toimialajohtajan yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
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3. vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä
määrätyn sitovuustason mukaisesti;

4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimialan sisällä;
5. esittää hyvinvointialueen johtajalle palvelualueen jakamista tarkoituksenmukaisiin palveluyksiköi-

hin;
6. päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin palvelualuejohtajan esityksestä;
7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8. asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa toi-

mialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
9. nimittää toimialansa työryhmät;
10. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin mää-

rätty

Toimialajohtajien erityiset tehtävät

Hallintojohtaja

1. johtaa hallintopalveluita;
2. vastaa hyvinvointialueen yleishallinnollisten asioiden valmistelusta;
3. vastaa toimielinpalvelujen järjestämisestä;
4. vastaa tiedonhallinta-, kirjaamo-, tietosuojapalveluista;
5. vastaa oikeudellisista palveluista;
6. vastaa kiinteistöhallinnosta;
7. vastaa hallintopalveluiden vastuulla olevista tukipalveluista;
8. vastaa hyvinvointialuevaalien järjestämiseen liittyvistä palveluista;
9. vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista

Henkilöstöjohtaja

1. johtaa henkilöstöpalveluita;
2. vastaa palvelusuhde- ja työehtosopimusasioiden asiantuntijapalveluista;
3. vastaa työhyvinvointi-, työsuojelu-, työturvallisuus-, rekrytointi-, henkilöstön kehittämispalveluiden

sekä keskitettyjen henkilöstöpalveluiden järjestämisestä;
4. toimii hyvinvointialueen palkka-asiamiehenä / KT-yhteyshenkilönä ja vastaa työmarkkinaosapuolten

välisestä neuvottelutoiminnasta ja hyväksyy paikallisneuvotteluiden lopputuloksen;
5. päättää uusien palkkausjärjestelmien käyttöön ottamisesta;
6. päättää paikallisista virka- ja työehtosopimuksista;
7. päättää hyvinvointialueella käytettävistä nimikkeistä;
8. päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta siltä osin kuin ne sopimuksessa mää-

rätyissä rajoissa on jätetty työnantajan harkintaan;
10. vastaa henkilöstöpalveluiden vastuulla olevista tukipalveluista;
11. päättää aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden ta-

kaisinperinnästä;
12. vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista
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Talousjohtaja

1. johtaa talouspalveluita;
2. vastaa raha- ja laskentatoimesta;
3. vastaa hyvinvointialueen rahoituksesta ja vakuuttamisesta;
4. vastaa hyvinvointialueen asiakasmaksulaskutuksesta, maksujärjestelyistä ja perinnästä;
5. vastaa hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-

sen laadinnasta;
6. vastaa talouspalveluiden vastuulla olevista tukipalveluista;
7. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä pl. osakkeet;
8. päättää saamisten poistamisesta;
9. päättää asiakasmaksujen lykkäyksistä ja vapautuksista;
10. päättää luottokorttien ja maksuaikakorttien hankinnasta yksiköiden käyttöön ja käytöstä poistami-

sesta;
11. päättää palvelujen tuotteistamisesta pl. kliiniset palvelut ja tutkimukseen liittyvät palvelut sekä pal-

velujen hinnoittelusta;
12. vastaa varainhoidosta;
13. päättää lyhytaikaisen velan ottamisesta hyvinvointialueen maksuvalmiuden turvaamiseksi;
14. vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista;
15. päättää hankintojen rahoitustavasta; esim. leasing;
16. päättää muutoksista laitehankintoihin talousarviovuoden aikana

Strategia- ja kehittämisjohtaja

1. johtaa strategia- kehittämispalveluita;
2. vastaa jatkuvan strategiaprosessien toteutumisesta hyvinvointialueella;
3. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman toimeenpanosta ja

seurannasta;
4. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tiedolla johtamisesta ja strategisesta resurssiohjauk-

sesta;
5. vastaa laatu- ja asiakaspalautejärjestelmien käyttöönotosta, kehittämisestä sekä optimaalisesta hyö-

dyntämisestä;
6. vastaa hyvinvointialueen innovaatio-, testaus- ja kehittämistoiminnasta ja sen rahoitusprosesseista;
7. vastaa asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisestä;
8. vastaa innovaatio- ja kehittämistoiminnan alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteis-

työstä;
9. vastaa sähköisten palveluiden ja teknologian käyttöönoton ja optimaalisen hyödyntämisen edistämi-

sestä hyvinvointialueella;
10. vastaa ict-palvelutuotannon järjestämisestä ja tietoturvasta kokonaisuutena sekä tietohallinnosta ja

laitehallinnasta;
11. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin mää-

rätty;
12. päättää hyvinvointialueen hankkeista, joiden omarahoitusosuus on alle 200.000 euroa;
13. vastaa toimialalla olevista kehittämishankkeista
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51 § Järjestäjä / palvelutoimialat ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät

Järjestämistoiminnot toimialojen tehtävänä on vastata hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien teh-
tävien hoitamisesta säädösten mukaisesti, ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja tur-
vallisuuspalvelut palvelualueita palvelujen tuottamisessa ja vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelas-
tustoimen ja turvallisuuspalvelujen alueellisesta yhteensovittamisesta sekä tukea hyvinvointialuejohtajaa hy-
vinvointialueen johtamisessa.

Järjestämistoimintojen toimialoja johtavat toimialajohtajat.

Sote-palvelutoimialan toimialajohtajien yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
3. vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä

määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimialan sisällä;
5. esittää hyvinvointialueen johtajalle toimialansa jakamisesta tarkoituksenmukaisiin palvelualueisiin
6. päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin palvelualuejohtajan esityksestä
7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8. asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa toi-

mialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
9. nimittää toimialansa työryhmät;
10. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin mää-

rätty;
11. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistoiminnan kokonaisjohtamisesta ja yhteensovittami-

sesta;
12. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidun palvelukokonaisuuden toteutumisesta;
13. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmistelusta

osana hyvinvointialuestrategiaa;
14. vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan periaatteiden määrit-

telystä;
15. vastaa järjestäjälle kuuluvasta asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja resurssien vaikutta-

van kohdentamisen valmistelusta;
16. tukee hyvinvointialuejohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa asioissa, kansallisissa hyvin-

vointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa;
17. tukee hyvinvointialuejohtajaa yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen valmistelussa, toimeenpanon

seurannassa sekä yhteistyösopimuksen yhteensovittamisessa; hyvinvointialueen oman palvelustra-
tegian kanssa; ja

18. toimii sotejärjestämislain 7.2 §:n mukaisena hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen vastuutahona

19. huolehtii aluehallituksen ja aluehallituksen jaoston käsittelemien asioiden valmistelusta ja päätösten
toimeenpanosta omalla toimialallaan;

20. toimii lautakunnan esittelijänä
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Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut palvelutoimialan toimialajohtajien yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimialan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
3. vastaa toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä

määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimialan sisällä;
5. esittää hyvinvointialueen johtajalle toimialansa jakamisesta tarkoituksenmukaisiin palvelualueisiin
6. päättää palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin toimilinjajohtajan esityksestä
7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8. asettaa toimialansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa toi-

mialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
9. nimittää toimialansa työryhmät;
21. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin mää-

rätty;
10. vastaa pelastustoimen järjestämistoiminnan kokonaisjohtamisesta ja yhteensovittamisesta;
11. vastaa pelastustoimen integroidun palvelukokonaisuuden toteutumisesta;
12. vastaa pelastustoimen palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmistelusta osana hyvinvoin-

tialuestrategiaa;
13. vastaa pelastustoimen palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan periaatteiden määrittelystä;
14. vastaa järjestäjälle kuuluvasta asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja resurssien vaikutta-

van kohdentamisen valmistelusta;
15. tukee hyvinvointialuejohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa asioissa, kansallisissa hyvin-

vointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa;
16. toimii lautakunnan esittelijänä

Toimialajohtajien erityiset tehtävät

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

1. toimii palvelualuejohtajien esihenkilönä;
2. nimittää palvelualuejohtajien sijaiset;
3. määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;
4. antaa toimialaansa koskevat lausunnot
5. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

Yleisten palveluiden toimialajohtaja

1. toimii toimilinjajohtajien esihenkilönä;
2. nimittää toimilinjajohtajien sijaiset;
3. määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;
4. antaa toimialaansa koskevat lausunnot
5. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa
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Ikäihmisten toimialajohtaja

1. toimii palvelualuejohtajien esihenkilönä;
2. nimittää palvelualuejohtajien sijaiset;
3. määrää sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden hallintomenettelyn päätöksentekovaltuudet;
4. antaa toimialaansa koskevat lausunnot
5. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

Pelastustoimen toimialajohtaja (pelastusjohtaja) erityiset tehtävät ja toimivalta

1. toimii alueen ylimpänä pelastusviranomaisena; (pelastuslain 26.2 §);
2. määrää viranhaltijat, jotka toimivat alueen pelastusviranomaisina; (pelastuslain 26.2 §);
3. antaa pelastustoimialaan ja toimintaan liittyvät lausunnot;
4. toimii hyvinvointialueen edustajana sisäministeriön yhteydessä toimivassa pelastustoimen neuvot-

telukunnassa ja sen jaostoissa; (pelastustoimen järjestämislaki 9 §);
5. toimii hyvinvointialueen pelastustoimen edustajana sisäministeriön kanssa käytävissä vuosittain pi-

dettävissä neuvotteluissa hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoimen tehtä-
vien toteuttamisesta;

Yleisten palveluiden järjestäjän toimialan toimilinjajohtajien yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää toimilinjansa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa toimilinjan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
3. vastaa toimilinjalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä

määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimilinjan si-

sällä;
5. esittää toimialajohtajalle toimialansa jakamisesta tarkoituksenmukaisiin palvelualueisiin
6. esittää toimialajohtajalle palveluyksiköiden jakaantumisesta toimintayksiköihin
7. päättää palvelualuejohtajien sijaiset;
8. asettaa toimilinjansa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa toi-

mialansa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
9. nimittää toimilinjansa työryhmät;
10. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin mää-

rätty;
11. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistoiminnan kokonaisjohtamisesta ja yhteen-

sovittamisesta;
12. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidun palvelukokonaisuuden toteutumisesta;
13. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmiste-

lusta osana hyvinvointialuestrategiaa;
14. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan periaattei-

den määrittelystä;
15. vastaa osaltaan järjestäjälle kuuluvasta asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja resurssien

vaikuttavan kohdentamisen valmistelusta;
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16. tukee osaltaan hyvinvointialuejohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa asioissa, kansalli-
sissa hyvinvointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa;

17. tukee osaltaan hyvinvointialuejohtajaa yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen valmistelussa, toi-
meenpanon seurannassa sekä yhteistyösopimuksen yhteensovittamisessa; hyvinvointialueen oman
palvelustrategian kanssa; ja

18. toimii osaltaan sotejärjestämislain 7.2 §:n mukaisena hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen vastuutahona

19. huolehtii aluehallituksen ja aluehallituksen jaoston käsittelemien asioiden valmistelusta ja päätösten
toimeenpanosta omalla toimialallaan;

20. toimii yleisten palveluiden lautakunnassa pysyvänä valmistelijana ja edustajana sekä on läsnäolo-oi-
keutettuna ja puheoikeutettuna muissa sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnissa

Yleisten palveluiden järjestäjän toimialan toimilinjajohtajien erityiset tehtävät

Peruspalveluiden toimilinjajohtaja

1. toimii palvelualuejohtajan esihenkilönä;
2. nimittää palvelualuejohtajan sijaiset;
3. valmistelee toimialaansa koskevat lausunnot;
4. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

Erityistason toimilinjanjohtaja, yo-sairaala

1. toimii sairaalanjohtajan esihenkilönä;
2. nimittää sairaalanjohtajan sijaisen;
3. valmistelee toimialaansa koskevat lausunnot;
4. toimii hyvinvointialueen edustajana toimialaansa koskevissa asioissa

52 § Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palvelutuotannon or-
ganisaatio, palvelualuejohtajat ja tehtävät

Hyvinvointialueen palvelutuotannosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turval-
lisuuspalvelujen toimialat. Palvelualojen tehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men ja turvallisuuspalvelujen palvelut hyvinvointialueelle toimialajaon mukaisesti. Palvelualueet tuottavat
palveluja omalle palvelualueelleen sekä tarpeen mukaisesti muille palvelualueille tai läpileikkaavasti kaikille
palvelualueille kuten esimerkiksi kliiniset tukipalvelut tai monet erikoissairaanhoidon palvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palvelualueita johtavat palvelu-
aluejohtajat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden palvelualueet voivat jakautua
edelleen palveluyksiköihin ja palveluyksiköt edelleen toimintayksiköihin.
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Palvelualuejohtajan yleiset tehtävät

1. johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta;
2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa palvelualueen toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan;
3. vastaa palvelualueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käy-

töstä määrätyn sitovuustason mukaisesti;
4. päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista palvelualueen si-

sällä;
5. esittää toimialajohtajalle ja tämä edelleen hyvinvointialuejohtajalle palvelualueen jakamisesta tar-

koituksenmukaisiin palveluyksiköihin
6. päättää palveluyksiköiden johtajien sijaiset;
7. asettaa palvelualueensa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa

palvelualueensa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa;
8. nimittää palvelualueensa työryhmät;
9. hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset, ellei hallintosäännössä ole toisin mää-

rätty

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelualuejohtajien erityiset tehtävät

Tehtävät kirjataan hallintosäännön uudelleen käsittelyn yhteydessä syksyllä 2022.

1. Perhepalvelujohtaja
2. Vammaispalvelujohtaja
3. Peruspalvelujohtaja
4. Yliopistosairaalajohtaja
5. Ikääntyneiden ja hoivapalvelujen johtaja

Pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden toimialan palvelualuejohtajien erityiset tehtävät

Pelastustoimen palvelualuejohtaja

1. vastaa palvelualueen palveluiden toiminnasta; kuten onnettomuuksien ennaltaehkäisy, palontut-
kinta, alueellinen ja kansainvälinen pelastustoiminta, öljyntorjunta, ensivastetoiminta ja ensihoito-
palvelun tuottaminen;

2. vastaa pelastustoimen varautumisesta ja valmiussuunnittelusta;
3. ohjaa ja seuraa alueen pelastustoimintaa;
4. toimii tarvittaessa pelastustoiminnan johtajana;
5. vastaa pelastustoimen alueen sekä YT-alueen tilanne- ja johtokeskuspalveluista;
6. vastaa palvelualueen suunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta;
7. vastaa palvelualueen turvallisuus-, onnettomuus- ja kriisiviestinnästä;
8. suorittaa palotarkastuksia ja valvontatehtäviä vaativissa kohteissa;
9. huolehtii väestönsuojelusta sekä väestön suojaamisen ja varoittamisen järjestelyistä
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Turvallisuuspalveluiden palvelualuepäällikkö

1. vastaa hyvinvointialueen riskiarvioiden ja –analyysien sekä alueellisen riskiarvion laatimisesta;
2. huolehtii konsernin yhteisestä varautumisesta ja valmiussuunnittelusta;
3. huolehtii toimialakohtaisen varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta;
4. ylläpitää ja kehittää osaltaan hyvinvointialueen valmiustoimintaa sekä kriisijohtamisvalmiutta;
5. huolehtii osaltaan alueellisesta varautumisverkostoyhteistyöstä;
6. vastaa hyvinvointialueen johtokeskuspalvelun valmiudesta sekä yhteensovittaa toimintaa toimiala-

kohtaisten johto- ja valmiuskeskusten kanssa;
7. vastaa osaltaan hyvinvointialueen valmiusharjoitusten suunnittelusta ja toteuttamisesta;
8. vastaa osaltaan organisaatioturvallisuudesta; kuten paloturvallisuus ja rikosturvallisuus;
9. vastaa hyvinvointialueorganisaation henkilöstön turvallisuuskoulutuksesta;
10. vastaa alueellisen turvallisuussuunnittelun toteuttamisesta hyvinvointialueen osalta;
11. vastaa toimialan teknisistä tukipalveluista

53 § Asiantuntijatoiminto

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa monialaisesta asiantuntemuk-
sesta vastaavat mm. vastaava lääkäri ja sosiaalihuollon johtava viranhaltija (asiantuntijat). Asiantuntijoiden
tehtävänä on tukea laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä
sekä hoito- ja asiakastyön toimintakäytäntöjen kehittämistä. Lakisääteiset tehtävät on kuvattu alla.

Vastaavan lääkärin tehtävät

1. toimii terveydenhuoltolain 57 § edellyttämänä terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkä-
rinä; johtaa ja valvoo toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa;

2. voi antaa laissa määriteltyjä tehtäviä ja muuta johto ja valvontavastuuta organisaatiossa alemmalle
viranhaltijalle;

3. osallistuu palvelustrategian valmisteluun ja toteuttamiseen;
4. vastaa osaltaan toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta;
5. vastaa terveydenhuollon kehittämisestä ja moniammatillisen osaamisen varmistamisesta;
6. vastaa lääketieteellisen päätösvallan ja tehtävien järjestämisestä;
7. vastaa ja valvoo toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta;
8. vastaa terveydenhuollon toiminnan koordinoinnista ja yhteensovittamisesta sekä hyvinvointi - että

yhteistyöalueella;
9. vastaa tietoturvasuunnitelman laadinnasta ja sen noudattamisesta ja antaa kirjalliset ohjeet asia-

kastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista;
10. vastaa valmius- ja varautumissuunnittelusta ja sen yhteensovittamisesta yhteistyöalueella ja ter-

veydenhuollon tilannekuvan ylläpitämisestä ja ohjaa valmiuskeskuksen toimintaa;
11. vastaa yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta, terveydenhuollon menetelmien arvioinnista

sekä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksesta;
12. antaa terveydenhuollon tehtäväkokonaisuuteen sisältyviä asiantuntijalausuntoja tehtäväalansa

osalta;
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13. vastaa yliopistosairaaloiden oikeuslaitoksille antamien asiantuntijalausuntojen valtakunnallisesta
koordinoimisesta;

14. on läsnäolo-oikeutettuna ja puheoikeutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnissa ja aluehal-
lituksessa

Sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävät

1. toimii sosiaalihuollon hallinnollisena johtavana viranhaltijana;
2. voi antaa laissa määriteltyjä tehtäviä ja valvontavastuuta organisaatiossa viranhaltijalle;
3. osallistuu palvelustrategian valmisteluun ja toteuttamiseen;
4. vastaa sosiaalihuollon toimialan kehittämisestä, moniammatillisen osaamisen varmistamisesta ja

koordinoi yhteistyötä hyvinvointi – ja yhteistyöalueella sosiaalihuollon osalta;
5. toimii lastensuojelulain 13§ mukaisena hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana
6. toimii sosiaalihuoltolain 48§ mukaisena hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana

epäkohtailmoitusten käsittelyn osalta;
7. vastaa sosiaalihuoltolain 7§ mukaisen rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen koordinoinnista;
8. vastaa hyvinvointialueen sosiaalihuollon valmius- ja varautumissuunnittelusta ja sen yhteensovitta-

misesta yhteistyöalueella sekä sosiaalihuollon tilannekuvan ylläpitämisestä ja ohjaa valmiuskeskuk-
sen alaisen sosiaalipäivystyksen toimintaa;

9. vastaa sosiaalihuollon ammatillisten ohjeiden antamisesta ja niiden valvonnasta;
10. vastaa sosiaalihuollon viranomaisen velvollisuudesta huolehtia asiakirjojen tallentamisesta asiakas-

rekisteriin;
11. antaa sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuuteen sisältyviä asiantuntijalausuntoja tehtäväalansa osalta;
12. valvoo osaltaan sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta ja vastaa sosiaalihuollon asiakastyön tuloksel-

lisuuden ja näyttöön perustuvien ammattikäytäntöjen vahvistamisesta ja kehittämisestä;
13. osallistuu tarvittaessa toimi- ja palvelualueiden johtoryhmien työskentelyyn;
14. on läsnäolo-oikeutettuna ja puheoikeutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnissa ja halli-

tuksessa

54 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Viranomainen voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.
Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Toimivallan siirtämistä koskevista päätöksistä tulee pitää ajantasaista luetteloa.

55 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Aluevaltuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hyvinvointialuejohtaja.

Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevan viranomaisen ratkaisuvaltansa
alaiselleen viranhaltijalle.
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56 § Asian ottaminen aluehallituksen käsiteltäväksi

Asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hy-
vinvointialuejohtaja.

Aluehallituksella ei ole otto-oikeutta hyvinvointialueiden yhteisen toimielimen tekemiin päätöksiin.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 139 §:ssä tarkoitettu oikai-
suvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus- tai valvontamenettelyä koskevia asioita
2) yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
3) 54 §:ssä tarkoitetulle hyvinvointialueiden yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset hy-
vinvointialueet niin sopiva

57 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi

Asia voidaan hyvinvointialuelain 97 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian
ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi.

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja ja lautakun-
nan esittelijä.

58 § Ottokelpoisesta päätöksestä ilmoittaminen

Aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätök-
sistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. Ilmoitus tehdään sähköisesti aluehallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lu-
kuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus tehdään sähköisesti lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Ilmoitus on tehtävä neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, mää-
räaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön,
jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön,
jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta aluehallituksen (liikelaitoksen johtokunnan) käsi-
teltäväksi.
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9. luku Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

59 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa

Hallintosäännön muiden lukujen toimivaltamääräyksistä voidaan poiketa välttämättömän syyn vuoksi vaka-
vassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen koh-
distuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen
tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai
taloudellisen riskin.

Hyvinvointialuejohtaja, kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija, sosiaalihuollosta vastaava viranhaltija
ja terveydenhuollosta vastaava lääkäri voivat käyttää vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätös-
valtaa hyvinvointialueen palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn
vuoksi.

Toimialajohtajat ja palvelualuejohtajat voivat käyttää vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätös-
valtaa hyvinvointialueen palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi omalla palvelualueellaan
välttämättömän syyn vuoksi, ellei hyvinvointialuejohtaja tai vastaava lääkäri päätä asiasta.

60 § Vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa päätösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi aluehalli-
tuksen päätöksellä

Aluehallitus voi vahvistaa hyvinvointialuejohtajan, kokonaisturvallisuudesta vastaavan viranhaltijan, sosiaali-
huollosta vastaavan viranhaltijan, terveydenhuollosta vastaavan lääkärin, toimialajohtajan ja palvelualuejoh-
tajan normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määräajaksi yli yhden kuukauden kestävässä vaka-
vassa häiriötilanteessa sekä poikkeusoloissa edellä mainitun muun välttämättömän syyn vuoksi. Aluehallitus
voi vahvistamisen sijaan - sekä ennen määräajan päättymistä - todeta, ettei normaalista toimivallasta poik-
keavan päätösvallan käytölle ole enää perusteita.

61 § Raportointi

Aluehallitukselle tulee raportoida tähän lukuun perustuvalla toimivallalla tehdyistä päätöksistä.

10. luku Toimivalta henkilöstöasioissa

Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (627/2021, jäljempänä viranhaltijalaki) säädetään sellai-
sista viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista asioista, joista täytyy päättää hallintopäätöksellä.
Viranhaltijalaissa ei yleensä oteta kantaa toimivaltakysymyksiin, joten aluevaltuuston tulee hallintosäännöl-
lään päättää toimivallan jaosta. Siltä osin kuin viranhaltijalaissa säädetään toimivallasta, esimerkiksi 23 §,
virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, hallintosääntöön ei ole tarpeen ottaa toimivaltamääräyksiä.
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Tässä luvussa lähtökohtana on, että henkilöstöä koskevissa hallintopäätöksissä toimivaltaa delegoitaisiin laa-
jasti viranhaltijoille. Valtaosa tämän luvun määräyksistä koskee vain virkasuhteisia. Jos määräys koskee sekä
virkasuhteisia että työsuhteisia, on käytetty käsitettä palvelussuhde.

62 § Aluehallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa

Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
aluehallituksella.

63 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen
muuttamisesta.

Aluehallitus päättää muiden virkojen perustamisesta sekä lakkauttamisesta.

64 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Aluehallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

65 § Kelpoisuusvaatimukset

Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää aluevaltuusto.

Muiden virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimuksista päättää aluehallitus.

Jos henkilö otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virka, kelpoi-
suusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

66 § Haettavaksi julistaminen

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Silloin, kun
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on aluevaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haetta-
vaksi kuitenkin aluehallitus.
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67 § Palvelussuhteeseen ottaminen

Palvelussuhteeseen ottamisessa noudatetaan yksi yli periaatetta.

Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta vas-
taavat viranhaltijat.

Aluehallitus ottaa virkaan toimialajohtajat, toimilinjajohtajat, tarkastuspäällikön/arviointipäällikön, vastaa-
van lääkärin ja sosiaalihuollosta vastaavan viranhaltijan.

Hyvinvointialuejohtaja ottaa virkaan palvelualuejohtajat ja -päälliköt.

Toimialajohtaja ottaa virkaan palveluyksikköjohtajat.

Palvelualuealajohtaja ottaa virkaan toimintayksikön esimiehet.

Toimialajohtaja ottaa palvelussuhteeseen palvelualueen muun henkilöstön.

Palvelualuejohtaja ja -päällikkö ottaa palvelussuhteeseen palveluyksikön muun henkilöstön.

Palveluyksikköjohtaja ja -päällikkö ottaa palvelussuhteeseen toimintayksikön muun henkilöstön.

Valittavan henkilön esihenkilö tekee esityksen päättävälle viranomaiselle palvelussuhteen valittavasta hen-
kilöstä.

Palkkauksesta päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen hyvinvointialueen palkkausohjeiden mukai-
sesti.

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määräämisestä, ja työsuhteeseen ottava viranomai-
nen sopii koeajasta.

68 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Alueval-
tuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin aluehallitus.

Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt vi-
ranomainen.

69 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista

Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista,
eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta,
jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.
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70 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat

Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virkavapaan myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttami-
sesta. Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan sijaisesta.

Muun henkilöstön osalta harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista päättää tämän esihenkilö.

71 § Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat

Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virkavapaan myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttami-
sesta. Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan sijaisesta.

Muun henkilöstön osalta virka- ja työvapaista päättää tämän esihenkilö.

72 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen

Aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten so-
veltamisesta.

Muilta osin virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää henkilöstö-
johtaja.

73 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 24 §:n nojalla
päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Jos toimivalta on eri viran-
omaisilla, siirtämisestä päättää hyvinvointialuejohtaja.

74 § Sivutoimet

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisesta ja pitämisen kieltämisestä päättää vir-
kaan ottava viranomainen, aluehallituksen ottamien viranhaltijoiden osalta kuitenkin hyvinvointialuejohtaja
ja valtuuston ottamien viranhaltijoiden osalta kuitenkin aluehallitus.

Sama menettely koskee myös sivutoimi-ilmoitusta.
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75 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Viranhaltijalain 19 §:n ja työterveyshuoltolain 13 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä
ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä päättää se viranhaltija, joka päättää
palvelussuhteeseen ottamisesta.

Valtuuston valitseman hyvinvointialueen johtajan osalta päätösvaltaa käyttää aluehallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen valitsemien toimialajohtajien osalta päätösvaltaa käyttää hyvinvointialueen johtaja.

Aluehallituksen puheenjohtaja päättää viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyy-
tämisestä hyvinvointialuejohtajalta sekä hyvinvointialuejohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

76 § Virantoimituksesta pidättäminen

Viranhaltijalain 48 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan virantoimituksesta pidättämi-
sestä. Aluevaltuuston puheenjohtaja voi ennen aluevaltuuston kokousta päättää hyvinvointialuejohtajan vä-
liaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.

Aluehallitus päättää muun viranhaltijan kuin hyvinvointialuejohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Hy-
vinvointialuejohtaja voi ennen aluehallituksen kokousta päättää viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituk-
sesta pidättämisestä.

77 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

78 § Lomauttaminen

Aluehallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.

Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää palvelussuhteeseen ottava
viranomainen.

79 § Palvelussuhteen päättyminen

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päät-
tää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta ja pur-
kamisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
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80 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen

Viranhaltijalle viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää henkilöstöjohtaja.

81 § Palkan takaisinperiminen

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä
päättää henkilöstöjohtaja.

82 § Muu henkilöstöhallinnollinen päätösvalta

Muusta henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta päättää po. työntekijän/viranhaltijan esihenkilö.

11. luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

83 § Aluehallituksen tiedonhallinnan tehtävät

Aluehallitus vastaa tiedonhallinnan lainmukaisista tehtävistä ja siitä, että tiedonhallintalain vastuut, käytän-
nöt ja valvonta on määritelty hyvinvointialueella.

84 § Aluehallituksen asiakirjahallinnon tehtävät

Aluehallitus vastaa siitä, että arkistotoimen lainmukaisten tehtävien vastuut, käytännöt ja valvonta on mää-
ritelty hyvinvointialueen viranomaisen tehtävissä.

85 § Tiedonhallintaa johtavan viranhaltijan tehtävät

Tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija johtaa aluehallituksen alaisena tiedonhallinnan valmistelun ja toteut-
tamisen tehtäviä. Tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija

1. vastaa aluehallituksen tiedonhallintamallin valmistelusta ja täytäntöönpanosta;
2. ohjaa ja kehittää hyvinvointialueen tiedonhallintaa;
3. edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta;
4. varmistaa tietoturvallisuuden toteuttamista hyvinvointialueen toiminnassa;
5. vastaa hyvinvointialueen käyttämien tietoaineistojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä ja siitä,

että käyttökelpoisuus käyttötarkoitukseensa on varmistettu;



43

6. laatii hyvinvointialueen tiedonhallinnan asiantasaiset ohjeet ja valvoo, että tehtävät hoidetaan an-
nettujen ohjeiden mukaisesti sekä

7. huolehtii tiedonhallintaan liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

86 § Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa aluehallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa hyvinvointi-
alueen pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä

1. vastaa aluehallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta;
2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana hyvinvointialueen tiedonhallintaa;
3. hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen;
4. vastaa arkistoista ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista;
5. laatii hyvinvointialueen asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen oh-

jeiden mukaisesti sekä
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

II OSA Talous

12. luku Taloudenhoito

87 § Talousarvio ja taloussuunnitelma

Aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Aluevaltuusto hyväksyy talousarvi-
ossa sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä
hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvi-
oon brutto- tai nettomääräisenä.

88 § Talousarvion täytäntöönpano

Aluehallitus (lautakunnat) ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyt-
tösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyt-
tösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy aluevaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen ta-
lousarvion.

Aluevaltuusto voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
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89 § Toiminnan ja talouden seuranta

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päätetyllä tavalla.

90 § Talousarvion sitovuus

Kun aluevaltuusto päättää talousarviosta, se määrittelee, mitkä ovat aluevaltuuston sitovina hyväksymät toi-
minnan tavoitteet. Aluevaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talous-
arvio ja sen perustelut sitovat hyvinvointialueen viranomaisia.

Aluehallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on hyvinvointialuetta sitova ja kiireellisesti
maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Aluehallituksen on viipymättä tehtävä
aluevaltuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

91 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muu-
tosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvi-
oihin. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on
aluevaltuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai
tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin ja tehtävä tarvittavat
muutokset niihin.

Aluevaltuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, jos organisaatiota muutetaan
talousarviovuoden aikana.

Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen johtokuntatasoisten sitovien tavoitteiden muutoksista. Alue-
valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden muutoksista päättää aluevaltuusto.

92 § Omaisuuden luovuttaminen

Hyvinvointialueen kiinteän omaisuuden ja osakkeiden luovuttamisesta päättää aluehallitus aluevaltuuston
hyväksymien perusteiden mukaisesti. Aluehallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhalti-
joille.
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93 § Tavaroiden ja palveluiden hankinta sekä vuokraaminen

Yleiset tavara- ja palveluhankinnat

Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 3 M€.

Lautakunta päättää hankinnoista toimialallaan, joiden kustannus on 3-5 M€.

Hyvinvointialuejohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 3 M€.

Toimialajohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 1 M€.

Palvelualuejohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 500.000 €.

Palveluyksikköjohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 100.000 €.

Toimintayksikön esimies päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 50.000 €.

Tietohallintojohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on enintään 1M€.

Kiinteistötoimen hankinnat

Kiinteistöjen kunnossapito, urakat, suunnittelu, tilojen vuokralle antaminen ja ottaminen. Vuokrauksen
osalta toimivaltaraja lasketaan määräaikaisissa vuokrasopimuksissa vuokrakauden mukaan ja toistaiseksi
voimassa olevissa vuokrasopimuksissa 20 vuoden määräajan mukaan.

Valtuusto päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta (ml.
vuokrasopimukset ja leasingrahoitukset, jotka rinnastetaan investointihankkeiksi), jonka kustannusarvio on
yli 20 miljoonan euroa.

Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kustannus on yli 3 M€ (koskee myös lautakuntien toimialoja).

Hyvinvointialueen johtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on 1M€ - 3M€.

Kiinteistöjohtaja päättää hankinnoista, joiden kustannus on alle 1 M€.

94 § Poistosuunnitelman hyväksyminen

Aluevaltuusto päättää pois poistosuunnitelmasta.

95 § Rahatoimen hoitaminen

Hyvinvointialueen rahavaroja hoidetaan siten, että maksuvalmius on varmistettu, maksuliikenne on ajan ta-
salla, lyhytaikaiset lainat on suunniteltu ja rahavarat sijoitettu hyvinvointialueen hyväksymien sijoitustoimin-
nan periaatteiden mukaisesti.

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen kokonaisvarallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan
perusteista. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaisen
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lainan valtioneuvoston päättämän lainanottovaltuuden rajoissa. Muilta osin aluevaltuusto päättää lainan ot-
tamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto päättää an-
tolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

Aluehallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen aluevaltuuston hyväksymiä peri-
aatteita. Aluehallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viran-
omaiselle.

Muutoin hyvinvointialueen rahavaroista vastaa aluehallitus.

Rahavarojen käytännön hoitamisesta vastaa rahatoimesta vastaava viranhaltija.

96 § Maksuista päättäminen

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä pe-
rusteista.

Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päät-
tämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

97 § Päätösvalta määrärahojen siirroista

Aluehallitus päättää lautakuntien välisistä määrärahasiirroista huomioiden sitovuuden suhteessa valtuus-
toon (vuosikate on sitova valtuuston nähden).

Lautakunta päättää määrärahasiirroista lautakunnan sisällä (tulot ja menot ovat erikseen sitovia lautakunnan
budjetin sisällä).

Hyvinvointialueen johtaja päättää konsernihallinnon toimialojen välisistä siirroista toimialajohtajan esityk-
sestä.

Toimialajohtaja päättää toimialan sisällä tehtävistä määrärahasiirroista palvelualuejohtajan esityksestä.

Palvelualuejohtaja päättää palvelualueen sisällä palveluyksiköiden välisistä määrärahasiirroista palveluyksik-
köpäällikön esityksestä.

Palveluyksikköjohtaja päättää palveluyksikön sisällä tehtävistä määrärahasiirroista.

Toimintayksikön esimies päättää toimintayksikön sisällä tehtävistä määrärahasiirroista.

98 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
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Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka por-
rastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi
sivukohtainen maksu.

Aluehallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

III OSA Valvonta

13. luku Ulkoinen valvonta

99 § Tarkastuslautakunnan kokoukset

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan mää-
räämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan
niin päättäessä.

Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunta määrää alaisensa viranhaltijan esittelijäksi. Tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokousme-
nettelyssä noudatetaan muutoin hallintosäännön määräyksiä.

100 § Tarkastuslautakunnan tehtävät, toimivalta ja raportointi

Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdis-
tuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitus-
velvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä,
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 125 §:ssä määrätään, tarkastuslautakunta:

1. hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman;
2. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suoritta-

mista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi;
3. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuk-

sen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa;
4. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen, sekä Val-

tiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla;
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5. valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoitukset
tiedoksi aluevaltuustolle kerran vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkai-
semisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla;

6. on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä sekä
7. vastaa tiedottamisesta.

Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti aluevaltuustolle. Muu
tiedottaminen tapahtuu tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin
osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita tiedottamisen periaatteista.

101 § Arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan muu raportointi

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain aluevaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen ar-
viointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle tarpeelliseksi katsomiaan
selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana aluevaltuustolle myös muista merkittävistä
havainnoista.

102 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

103 § Ulkoisen tarkastuksen/valvonnan yksikön tehtävät

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen valvonnan yksikkö, joka valmistelee tarkastuslautakunnan
käsiteltäväksi tulevat asiat, avustaa lautakuntaa toiminnan ja talouden arviointitehtävässä ja on oikeutettu
tekemään toiminnan ja talouden tarkastuksia tilintarkastajan kanssa sovittavalla tavalla ja lautakunnan hy-
väksymän työohjelman mukaisesti. Ulkoisen valvonnan yksikköä johtaa tarkastuspäällikkö/arviointipäällikkö.

104 § Tietojensaantioikeus

Ulkoisen valvonnan/tarkastuksen yksikön arviointi-/tarkastushenkilöstöllä on asioiden salassapitoa koske-
vien säännösten estämättä oikeus saada kaikki tehtävän hoitamisessa tarvitsemansa tiedot.

105 § Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään hyvinvointialuelain 127 §:ssä.
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106 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytän-
töönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintar-
kastustavan kanssa.

107 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään hyvinvointialuelain 130 §:ssä.

Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä aluehallitukselle annettavassa
tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslauta-
kunnan määräämällä tavalla.

14. luku Sisäinen valvonta

108 § Aluehallituksen sisäisen valvonnan tehtävät

Aluehallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omavalvontaohjelman ja va-
rautumisen että hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden valvonnan järjestämisestä ja niiden toimeenpanon ja
tuloksellisuuden valvonnasta, sekä

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat;
2. hyväksyy omavalvontaohjelman;
3. päättää raportoinnin aikataulun ja tavan;
4. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskei-

sistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävar-
muustekijöistä sekä

5. antaa vuosittaisessa raportissaan johtopäätökset ja selvityksen omavalvontaohjelman sekä varautu-
misen toimeenpanosta ja tuloksista.

109 § Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät

1. vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppanei-
den kanssa, sopimusten valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa;

2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toi-
minnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
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3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tun-
nistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuu-
det hallita riskiä arvioidaan;

4. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion
valmistelemisesta

110 § Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisestä valvonnasta ja sen toteutumisen järjestämisestä, toimeenpa-
non valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Sisäiseen valvontaan kuuluu riskienhallinta, omavalvonta, varautumi-
nen, hyvä hallinto ja lainmukaisuus eli vaatimustenmukaisuus sekä sopimushallinta.

Lautakunta raportoi aluehallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeisistä joh-
topäätöksistä.

Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

111 § Hyvinvointialuejohtajan sisäisen valvonnan tehtävät

Hyvinvointialuejohtaja

1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta osaltaan niin, että sisäinen val-
vonta järjestetään ja sovitetaan yhteen tavalla, jolla varmistetaan hyvinvointialueen toiminnan lailli-
suus ja tuloksellisuus

2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta osaltaan niin, että hyvinvointialu-
een toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan sekä arvioidaan riskin toteutumisen vaiku-
tukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskejä

112 § Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan tehtävät

Toimialajohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omavalvonta, varautumi-
nen, hyvä hallinto, ja lainmukaisuus sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta ja tuloksellisuu-
desta toimialallaan ja ohjeistavat alaisiaan palvelualueita sekä raportoivat aluehallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti. Toimialajohtajat ohjaavat ja seuraavat alaistaan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Palvelualuejohtajat, palveluyksikköjohtajat ja toimintayksiköiden esihenkilöt vastaavat riskien tunnistami-
sesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat aluehal-
lituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
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113 § Sisäinen tarkastus ja sen tehtävät

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserni-
valvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia
järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle, sisäisen valvonnan jaostolle ja hy-
vinvointialuejohtajalle.

Sisäinen tarkastus voi tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuk-
sen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla.

Aluehallitus tai sen jaosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Johtavalla sisäisellä tarkastajalla on oikeus olla sisäisen tarkastuksen asioissa esittelijänä omistajaohjaus- ja
valvontajaostossa.

15. luku Varautuminen, valmiussuunnittelu ja kokonaisturvallisuus

114 § Varautuminen, valmiussuunnittelu ja väestönsuojelu

Aluevaltuusto päättää varautumisen ja valmiussuunnittelun periaatteista.

Aluehallitus päättää varautumisen ja valmiussuunnittelun järjestämisen käytännön toteutuksesta alueval-
tuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.

Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa hyvinvointialueen yhteisestä varautumisesta, valmiussuunnittelusta
ja väestönsuojelun järjestelyistä sekä yhteensovittaa toimialakohtaista varautumista.

Aluehallitus nimeää kokonaisturvallisuudesta vastaavan viranhaltijan.

Toimialajohtajat vastaavat toimialan varautumisesta sekä valmiussuunnittelusta ja palvelualuejohtajat pal-
velutuotannon osalta kokonaisturvallisuuslautakunnan määrittelemällä tavalla

Hyvinvointialueen kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija koordinoi varautumisen ja valmiussuunnit-
telun tehtävien ja toimeenpanon yhteensovittamista sekä raportoi aluevaltuustolle.

115 § Kokonaisturvallisuus

Aluevaltuusto päättää kokonaisturvallisuuden periaatteista Kokonaisturvallisuuslautakunnan tekemän esi-
tyksen perusteella.

Aluehallitus päättää kokonaisturvallisuuden järjestämisen käytännön toteutuksesta aluevaltuuston päättä-
mien periaatteiden mukaisesti.

Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä ja
yhteensovittamisesta sekä organisaatioturvallisuuden tehtävistä.
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Hyvinvointialueen kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija huolehtii kokonaisturvallisuuden hallinnan
tehtävistä ja toimeenpanosta sekä raportoi aluevaltuustolle.

IV OSA Aluevaltuusto

16. luku Aluevaltuuston toiminta

Tässä luvussa on aluevaltuuston toimikauden ensimmäistä kokousta, aluevaltuuston toiminnan sisäistä jär-
jestelyä ja valtuustoryhmiä, aluevaltuuston valiokuntia sekä iltakouluja koskevat määräykset. Valtuutetut voi-
vat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset
määräykset valtuustoryhmistä. Valtuustoryhmien sisäistä työskentelyä ei säännellä hallintosäännöllä, vaan
ryhmät toimivat itse hyväksymiensä menettelysääntöjen mukaan.

116 § Aluevaltuuston toiminnan järjestelyt

Aluevaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen koolle kutsuu aluehallituksen puheenjohtaja.  Ensim-
mäisen aluevaltuuston kokouksen kutsuu koolle väliaikainen valmistelutoimielin. Kokouksen avaa iältään
vanhin läsnä oleva valtuutettu. Hän johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
on valittu.

Puheenjohtajisto valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi.

Aluevaltuusto valitsee tarvittavan määrän puheenjohtajia.

Aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa aluevaltuuston puheen-
johtaja, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

Aluevaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja aluevaltuuston sihteerinä toimii aluevaltuuston määräämä
viranhaltija.

117 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston puheenjoh-
tajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen.
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Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä
eronneiden valtuutettujen uudelle valtuustoryhmälleen antama nimi ei saa aiheuttaa sekaantumisvaaraa.

118 § Muutokset aluevaltuustoryhmän kokoonpanossa

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti aluevaltuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja
siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueval-
tuuston puheenjohtajalle.

119 § Valtuustoryhmän tukeminen

Aluevaltuustoryhmän tuki määräytyy aluevaltuustoryhmässä olevien valtuutettujen määrän suhteessa.
Määrä aluevaltuutettua kohden on 5.000 €. Vuonna 2022 voidaan maksaa korkeintaan puolet tuen mää-
rästä.

Toimintatuki ohjataan sekä aluevaltuustoryhmän sisäisen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen että toi-
mintaan, joka kohdistuu maakunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Ryhmän toiminnasta syntyviä kuluja
ovat esimerkiksi työvoimakustannukset, työtilojen vuokrat, työvälineet sekä muut mahdolliset tukitoimiin
liittyvät kustannukset, kuten kopio-, tietoliikenne- ja puhelinkulut. Ryhmän ulkopuolisia kustannuksia voi syn-
tyä esimerkiksi maakunnan asukkaille tai muille sidosryhmille tuotettujen koulutus- ja keskustelutilaisuuksien
sekä tiedottamistoiminnan myötä. Vaalikampanjointiin toimintatukea ei saa ohjata.

Toimintatukea maksetaan aluevaltuustovuoden alussa erillisen kirjallisen hyvinvointialueelle osoitetun suun-
nitelman mukaan piirijärjestöjen tai muiden rekisteröityjen yhdistysten muodostamille valtuustoryhmille,
jotka suunnitelmassa sitoutuvat tuen käyttö- ja tilitysehtoihin. Hyvinvointialuejohtajan määräämä viranhal-
tija hyväksyy suunnitelman ja vuoden kuluessa maksaa valtuustoryhmälle tuen osoitettujen tositteiden pe-
rusteella.

120 § Istumajärjestys

Valtuutetut istuvat kokouksessa aluevaltuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen
mukaisesti.

121 § Iltakoulut

Iltakouluja järjestetään aluehallituksen harkinnan mukaan aluevaltuuston puheenjohtajan määräämänä ai-
kana. Iltakoulussa annetaan selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan niistä.

Varavaltuutettu voi osallistua aluevaltuuston kokouspäivänä järjestettävään iltakouluun kokouksesta poissa
olevan varsinaisen valtuutetun sijasta. Mikäli iltakoulu on muulloin kuin aluevaltuuston kokouspäivänä,
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iltakouluun voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä val-
tuutettua kohden.

Aluevaltuuston puheenjohtaja toimii iltakoulun puheenjohtajana. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa pu-
heenvuoroja. Aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa.

17. luku Aluevaltuuston kokoukset

Aluevaltuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä aluevaltuuston kokousmenettelyistä säädetään hy-
vinvointialuelain 12 luvussa. Hallintosääntöön on tarpeen ottaa täydentävät määräykset mm. kokouskut-
susta, esityslistasta, varavaltuutetun kutsumisesta, puheenvuoroista, asioiden käsittelystä, äänestyksestä,
enemmistövaalista, suhteellisesta vaalista ja pöytäkirjasta sekä sähköisestä kokouksesta. Viimeksi mainittu
mahdollistaa aluevaltuuston ja muiden toimielinten sekä aluevaltuustoryhmien sähköiset kokoukset.

122 § Aluevaltuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

Aluevaltuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokous-
paikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yh-
teyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata aluevaltuuston sähköistä
kokousta internetin kautta taikka kokouskutsussa mainitussa (julkisessa) tilassa.

Aluevaltuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidet-
tävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.

Aluehallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet
sekä tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

123 § Sähköinen kokous

Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten,
että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla.

Hyvinvointialueen tulee järjestää yleisölle mahdollisuus seurata julkista kokousta maksutta internetin väli-
tyksellä hyvinvointialueen järjestämällä tavalla tai hyvinvointialueen järjestämästä paikasta.

Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa hyvinvointialuelain edellyt-
tämä läsnä oleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys.  Lain vaatimuksen täyttää se, että pu-
heenvuoroa käyttävä näkyy muille osallistujille videoyhteydellä sekä nimenhuudon että käyttämiensä pu-
heenvuorojen aikana.
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Aluevaltuuston sähköiseen kokoukseen voi osallistua valitsemastaan paikasta. Aluevaltuuston suljettuun ko-
koukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan
turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.

Kaikissa tilanteissa osallistuminen tulee tapahtua tilasta, jossa kokouksen laillisuudesta ja järjestyksestä voi-
daan varmistua.

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta
osallistuessaan aluevaltuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julki-
suuslain 22–23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.

Sähköisessä kokouksessa salassa pidettäviä asioita sisältäviä dokumentteja ei voida lähettää eikä keskusteluja
käydä muun kuin suojatun tietoliikenneyhteyden kautta. Hyvinvointialueen tulisi huomioida milloin ja miten
käsitellään asioita, jotka edellyttävät luottamuksellisuutta – suljettu kokous – tai ovat salassa pidettäviä.

124 § Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa aluevaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko-
kouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa
yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa ko-
kouksessa.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hy-
vinvointialueen verkkosivuilla.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

125 § Esityslista

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset aluevaltuuston päätöksiksi, lähete-
tään pääsääntöisesti kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja
päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin. Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan
mukaan arvioiden valtuutettujen tiedonsaantitarpeita. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Aluevaltuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
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126 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin aluehallitus tai sen
nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.

127 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaista-
valta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan hyvinvointialueen
verkkosivuilla harkinnan mukaan, ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

128 § Jatkokokous

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa erillistä kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähete-
tään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

129 § Varavaltuutetun kutsuminen

Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipy-
mättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestään aluevaltuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.

Kun puheenjohtaja tai sihteeri on saanut valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteelli-
syydestä, koollekutsujan on kutsuttava valtuutetun sijaan hyvinvointialuelain 25 §:ssä tarkoitettu varavaltuu-
tettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään.

130 § Läsnäolo kokouksessa

Aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan on oltava läsnä aluevaltuuston kokouksessa. Hei-
dän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Aluehallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, elleivät he
ole samalla valtuutettuja.

Aluevaltuusto päättää mahdollisten muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
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131 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkos-
järjestyksessä.

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat
varavaltuutetut sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Valtuutetun, joka saapuu nimenhuudon jälkeen, on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistu-
misesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen, ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutettu
saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.

Mikäli puheenjohtaja toteaa aluevaltuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai
lopetettava kokous.

132 § Kokouksen johtaminen

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään hyvinvointialuelain 107 §:ssä.

133 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle

Puheenjohtaja voi tarvittaessa ja aluevaltuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa vara-
puheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

134 § Tilapäinen puheenjohtaja

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta
tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

135 § Esteellisyys

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään
suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys aluevaltuuston ratkaista-
vaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen
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esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikal-
taan.

Henkilö, jonka esteellisyyden aluevaltuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsitte-
lyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

136 § Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

Aluehallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta
tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus.

Jos aluehallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan
ennen kuin aluevaltuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on
peruutettu ennen kuin aluevaltuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.

Perustelut
Hyvinvointialuelain 98 §:n mukaan aluehallituksen on valmisteltava aluevaltuustossa käsiteltävät asiat lu-
kuun ottamatta asioita, jotka koskevat aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 40 §:ssä tar-
koitettu tilapäinen valiokunta tai 125 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.

Puheenjohtaja voi päättää kokouksen keskeytyksistä. Aluehallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valio-
kunta voivat kokoontua kokoustauolla ja käsitellä uudelleen aluevaltuuston esityslistalla olevaa asiaa, josta
aluevaltuusto ei ole vielä tehnyt päätöstä. Toimielin voi tällöin päättää muuttaa esityslistalla olevaa päätös-
ehdotustaan tai se voi päättää peruuttaa päätösehdotuksensa.

137 § Puheenvuorot

Kun asia on esitelty, on varattava tilaisuus keskustelulle.

Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti, muutoin selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjoh-
tajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.

Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:

1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden
mukaisessa järjestyksessä;

2. puheenvuoron aluehallituksen puheenjohtajalle, hyvinvointialuejohtajalle sekä tarkastuslautakun-
nan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaa
asiaa. ja

3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.
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Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita puheenvuoroja.

Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa valtuutettujen pu-
heenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheenvuoro voi kestää 10 minuuttia, muu puheenvuoro 3 minuut-
tia ja kommenttipuheenvuoro 30 sekuntia.

Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta.

138 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmistelta-
vaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on pu-
heenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväk-
sytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian
käsittely jatkuu.

Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran aluevaltuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yh-
teydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista
pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä.

139 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskuste-
lun kuluessa tehdyt ehdotukset ja toteaa, onko ehdotusta kannatettu.

140 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen alueval-
tuuston päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa aluevaltuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheen-
johtaja toteaa ehdotuksen aluevaltuuston päätökseksi.

141 § Äänestykseen otettavat ehdotukset

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai
menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
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142 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys

Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai aluevaltuuston päättämällä muulla
tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti.

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää aluevaltuuston hyväk-
syttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:

1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdo-
tus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan.
Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestyk-
seen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava vii-
meisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.

2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman eh-
dotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjes-
tyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään. Sen jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänes-
tetä.

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymi-
sestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.

143 § Äänestyksen tuloksen toteaminen

Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjoh-
tajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen
todetessaan.

144 § Toimenpidealoite

Kun aluevaltuusto on tehnyt päätöksen käsiteltävänä olevassa asiassa, se voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan liit-
tyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan aluehallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa alueval-
tuuston päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä.

145 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Aluevaltuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään hyvinvointialuelain 112
§:ssä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
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Aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöy-
täkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

146 § Päätösten tiedoksianto hyvinvointialueen jäsenille

Aluevaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä säädetään.

18. luku Enemmistövaali ja suhteellinen vaali

Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Suhteellinen
vaali voidaan toimittaa vain luottamushenkilöitä valittaessa. Valittavia täytyy olla vähintään kaksi. Vaali toi-
mitetaan suhteellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Laskukaava on hyvin-
vointialuelain 110 §:ssä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi.

Sähköisessä kokouksessa voidaan toimittaa vaali suljetuin lipuin, jos vaalisalaisuus pystytään turvaamaan.
Käytettävältä tietojärjestelmältä edellytetään siten, että valtuutettu voidaan tunnistaa luotettavasti ja anne-
tun äänen voi antaa salatulla sähköisellä yhteydellä. Lisäksi äänet on voitava laskea niin, ettei äänen antajaa
ja ko. äänen sisältöä voida yhdistää.

Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä hyvinvointialuevaaleista säädetään.
Hallintosääntöön otetaan täsmälliset määräykset suhteellisen vaalin toimittamisesta.

147 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsi-
naisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.

Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin luottamushenkilö sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimi-
tetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei
sen sisältö ole näkyvissä.

Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan aluevaltuuston puheenjohtajalle
puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.

Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos
vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.

148 § Enemmistövaali

Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos valit-
tavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia
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henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen, ja kaikkia
ääniä ei ole pakko käyttää.

Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla äänten-
laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

149 § Aluevaltuuston vaalilautakunta

Aluevaltuusto valitsee toimikaudelleen vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten. Vaalilau-
takunnassa on yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuustoryhmiä valtuuston järjestäytyessä.

Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

150 § Ehdokaslistojen laatiminen

Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on valittavia
jäseniä ja varajäseniä.

Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden valtuutetun on alle-
kirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan aluevaltuuston
puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 148 §:ssä tarkoitetut oikaisut.

151 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto

Aluevaltuusto määrää ajankohdan, jolloin ehdokaslistat on viimeistään annettava aluevaltuuston puheenjoh-
tajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.

152 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen

Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, aluevaltuuston puheenjohtaja antaa ehdokaslistat
vaalilautakunnalle. Se tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, annetaan
asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.

Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, vaalilautakunnan
on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.
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153 § Ehdokaslistojen yhdistelmä

Kun ehdokaslistojen oikaisuja varten varattu määräaika on päättynyt, vaalilautakunta laatii hyväksytyistä eh-
dokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.

Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan valtuutetuille tiedoksi
ja luetaan ääneen aluevaltuustolle.

154 § Suhteellisen vaalin toimittaminen

Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Valtuutetut antavat nimenhuu-
don määräämässä järjestyksessä aluevaltuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa.

155 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen

Aluevaltuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä las-
kee ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen, mitä aluevaaleista vaalilaissa säädetään.

Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen aluevaltuuston puheenjohtajalle, joka toteaa
vaalin tuloksen aluevaltuustolle.

19. luku Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus

Valtuutetun aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön. Määräykset voivat kos-
kea mm. ennen varsinaista valmistelua aluevaltuustossa käytävää lähetekeskustelua sekä aloitteiden seuran-
taa.

Valtuutettujen tietojensaantioikeuden edistämiseksi hallintosääntöön voidaan ottaa määräykset aluehalli-
tukselle osoitettavista kysymyksistä ja aluevaltuuston kokouksen ulkopuolella pidettävistä aluevaltuuston ky-
selytunneista.

156 § Valtuutettujen aloitteet

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjoh-
tajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheen-
johtajan ilmoittamalla tavalla.

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päät-
tää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
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Aluehallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen
tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun men-
nessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

157 § Aluehallitukselle osoitettava kysymys

Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä aluehallitukselle kirjallisen kysymyksen hyvinvointialueen toi-
minnasta ja hallinnosta.

Aluehallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään aluevaltuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään
kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään
kysymyksessä tarkoitettua asiaa, aluevaltuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta
päätöstä ei asiassa saa tehdä.

158 § Kyselytunti

Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointi-
alueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään ennen aluevaltuuston kokousta, jollei
aluevaltuusto toisin päätä. Kyselytunti on julkinen.

Aluevaltuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Aluehallituksen puheenjohtaja tai hä-
nen määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja
toisin päätä. Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäky-
symystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.

Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään 20 päivää ennen aluevaltuuston kokousta. Myöhemmin toi-
mitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytun-
tiin.

V OSA Päätöksenteko- ja hallintomenettely

20. luku Kokousmenettely

Tässä luvussa on muiden toimielinten kuin aluevaltuuston kokousmenettelyjä ja pöytäkirjan laatimista kos-
kevat määräykset. Hyvinvointialuelain 12 luvussa on päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat sään-
nökset. Kokousmenettelyt ovat pitkälti hallintosäännön määräysten varassa.
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Hyvinvointialuelaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, sähköisessä toimintaym-
päristössä tapahtuvan kokouksen (sähköinen kokous) sekä sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen ko-
kousta.

Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Hyvin-
vointialuelaissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytä-
kirjan laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.

159 § Määräysten soveltaminen

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan aluevaltuustoa lukuun ottamatta hyvinvointialueen toimielinten ko-
kouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan
toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

160 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspai-
kalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yh-
teyden avulla (sähköinen kokous).

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (säh-
köinen päätöksentekomenettely).

Aluehallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekome-
nettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia
lakien edellyttämällä tavalla.

161 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja ko-
kouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.

162 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä hyvinvointialuelain 103 §:n mukaisesti.
Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.
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163 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä-
senistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Täl-
löin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

164 § Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainit-
tava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköi-
sessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan
lähettää myöhemmin.

Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään esityslistan mukana harkinnan mukaan arvioiden toimieli-
men jäsenten tiedonsaantitarpeita. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tie-
toja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä
tavalla.

165 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin aluehallitus tai sen
nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.

166 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity viestintäintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voi-
daan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä viestintäintressiä tai mikäli erityisestä syystä
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asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mu-
kaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

167 § Jatkokokous

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

168 § Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteel-
linen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajä-
senen yksittäisen asian käsittelyyn.

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

169 § Läsnäolo kokouksessa

Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvoin-
tialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33
§ mukaan;

2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla,
ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä
vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;

3. kansalliskielilautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoi-
keus aluehallituksessa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa
asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

170 § Aluehallituksen edustaja muissa toimielimissä

Aluehallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnä-
olo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös aluehallituksen varajäsen tai
hyvinvointialuejohtaja.
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Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, aluevaltuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä
vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

171 § Kokouksen julkisuus

Kokouksen julkisuudesta säädetään hyvinvointialuelain 106 §:ssä.

Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata ko-
kousta yleisen tietoverkon kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

172 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

173 § Tilapäinen puheenjohtaja

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta
tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

174 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään hy-
vinvointialuelain 107 §:ssä.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

175 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätök-
sellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään
vain perustellusta syystä.

176 § Esittelijät

Valmistelusta vastaavat ja esittelijänä toimivat seuraavat viranhaltijat
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- aluehallituksessa hyvinvointialuejohtaja
- yksilöasioiden jaostossa, esittelijöinä toimialajohtajat kukin oman toimialan asioissa
- omistajaohjaus- ja valvontajaostossa hyvinvointialuejohtaja
- tulevaisuus- ja strategiajaostossa strategia- ja kehittämisjohtaja
- tarkastuslautakunnassa puheenjohtajan selostuksen pohjalta
- perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa toimialajohtaja
- yleisten palveluiden lautakunnassa toimialajohtaja
- erityispalveluiden toimilinjajohtaja toimii sosiaali-ja terveydenhuollon lautakunnissa pysyvänä asian-

tuntijana
- ikäihmisten ja hoivan lautakunnassa toimialajohtaja
- kokonaisturvallisuuslautakunnassa pelastusjohtaja
- esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

177 § Esittely

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä
asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toi-
mielimelle päätösehdotuksen.

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esi-
tyslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman vi-
ranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta.

178 § Esteellisyys

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteelli-
syytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.
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179 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmistelta-
vaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on pu-
heenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväk-
sytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian
käsittely jatkuu.

180 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskuste-
lun kuluessa tehdyt ehdotukset ja sen, onko ehdotusta kannatettu.

181 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimie-
limen päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjoh-
taja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.

182 § Äänestykseen otettavat ehdotukset

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai
menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.

183 § Äänestys ja vaali

Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysmenettelystä aluevaltuustossa.
Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 luvussa.

184 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpi-
täjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
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Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä
päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:

Järjestäytymistietoina

· toimielimen nimi
· merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään

päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
· kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
· kokouspaikka
· läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä ja
· kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asian käsittelytietoina

· asiaotsikko
· selostus asiasta
· esittelijän päätösehdotus
· esteellisyys ja perustelut
· tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
· äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että

kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta
· vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
· asiassa tehty päätös ja
· eriävä mielipide

Muuna tietoina

· salassapitomerkinnät
· puheenjohtajan allekirjoitus
· pöytäkirjanpitäjän varmennus
· merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä
· merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti näh-

tävänä

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhaku-
kiellot.

Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamus-
henkilön tekemissä päätöksissä.

Aluehallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.
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185 § Päätösten tiedoksianto hyvinvointialueen jäsenelle

Aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145
§:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille, jos asian-
omainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Aluehallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioonottamisesta annettaessa päätöksiä
tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

21. luku Muut määräykset

186 § Aloiteoikeus

Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Pal-
velun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä
aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

187 § Aloitteen käsittely

Aloitteen käsittelee se hyvinvointialueen viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoit-
tamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suorite-
tuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.

Aluehallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo sen toimi-
valtaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Aluevaltuusto voi samalla
päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Muun toimielimen kuin aluevaltuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle
niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

188 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite
käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimen-
piteisiin.
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189 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Aluevaltuuston ja aluehallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa hyvin-
vointialuejohtaja.

Aluevaltuuston ja aluehallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa hyvinvointialuejohtaja.

Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja toimielin
ole päättänyt toisin.

Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimialajohtaja.

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimie-
limen määräämä henkilö.

Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

190 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen

Todisteellisen tiedoksiannon voi hyvinvointialueen puolesta vastaanottaa aluehallituksen puheenjohtaja, hy-
vinvointialuejohtaja sekä hyvinvointialuejohtajan valtuuttama viranhaltija.

VI OSA Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

22. luku Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

191 § Soveltamisala

Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan hyvinvointialueen luottamushenkilöille hyvinvointialuelain ja alueval-
tuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin.
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192 § Kokouspalkkiot

Hyvinvointialuelain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Aluevaltuusto

· puheenjohtaja 200 euroa
· jäsen 200 euroa

Aluehallitus

· puheenjohtaja 200 euroa
· jäsen 200 euroa
· jaoston puheenjohtaja 200 euroa
· jaoston jäsen 200 euroa

Lautakunnat

· puheenjohtaja 200 euroa
· jäsen 200 euroa

Aluevaltuuston ja aluehallituksen perustamat toimikunnat, foorumit, vaikuttamistoimielimet ja muut toimie-
limet

· puheenjohtaja 100 euroa
· jäsen 100 euroa

193 § Palkkio lisätunneilta

Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisä-
palkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta jokaiselta kolmen (3) tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.

194 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että jä-
sen on osallistunut menettelyyn.



75

195 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta

Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai katselmus tai
toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.

196 § Vuosipalkkiot

Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä
seuraavat vuosipalkkiot:

Aluevaltuusto

· puheenjohtaja 10.000 euroa/vuosi
· varapuheenjohtaja 5.000 euroa/vuosi

Aluehallitus

· puheenjohtaja 15.000 euroa/vuosi
· varapuheenjohtaja 5.000 euroa/vuosi
· jäsen 4.000 euroa/vuosi

Lautakunnat

· puheenjohtaja 4.000 euroa/vuosi

Valtuustoryhmät

· puheenjohtaja 4.000 euroa/vuosi

Päätoimisella tai osa-aikaisella luottamushenkilöllä ei ole oikeutta erillisiin vuosipalkkioihin, edustuspalkki-
oon tai ansionmenetyskorvaukseen.

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa
kuukausi- tai vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on
varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

197 § Päätoiminen ja osa-aikainen hallituksen puheenjohtaja

Päätoimisena luottamushenkilönä toimivan aluehallituksen puheenjohtajan palkkio on 6.000 €/kk.
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Osa-aikaisena (1/4) luottamushenkilönä toimivan aluehallituksen varapuheenjohtajana palkkio on 1.500
€/kk.

198 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen

Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai jä-
senyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.

Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kutsuttu kuulta-
vaksi toimielimen kokoukseen.

199 § Muut kokoukset ja tilaisuudet

Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta maksetaan
puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin lautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle. Hyvinvointi-
alueen järjestämistä iltakouluista, koulutustilaisuuksista ja seminaareista maksetaan 198 §:n mukainen toi-
mituspalkkio.

200 § Palkkio toimituksista

Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituk-
sesta po. toimielimen kokouspalkkion suuruinen toimituspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimer-
kiksi rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet.

Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen päätökseen. Toimitus-
palkkioon ei sovelleta 192 § korotusta lisätunneilta.

201 § Kokouksen peruuntuminen

Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää, maksetaan paikalle tul-
leille luottamushenkilöille kokouspalkkio.

202 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
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203 § Palkkion maksamisen edellytykset

Nimenhuudossa mukana ollut luottamushenkilö on kokouksen alusta saakka läsnä. Tämän jälkeen kesken
kokouksen saapuvat ja lähtevät luottamushenkilöt kirjataan käsiteltävän asiakohdan yhteyteen. Äänivaltai-
nen läsnäolo on kokouksessa palkkionmaksun peruste.

Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

204 § Palkkioiden maksaminen

Palkkiot maksetaan neljä kertaa vuodessa.

205 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen

Ansionmenetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on 40 euroa tunnilta. Korvausta maksetaan
enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa.

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä ja to-
siasialliseen menetykseen perustuva selvitys kustannuksista. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä
ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta
siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkis-
oikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamus-
toimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Mikäli muuta ei ole esitetty, ansionmenetyksen määräksi tun-
nilta katsotaan viimeksi vahvistetun valtionverotuksen ansiotulonmäärä jaettuna luvulla 1620. Yrittäjien
osalta ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut ansiotulot sekä sellaiset osinkotulot, jotka on nostettu
yhtiöstä, joista ansionmenetyskorvauksen hakija omistaa yli 50 prosenttia. Edellä mainittuja todistuksia tai
selvityksiä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kui-
tenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden kustan-
nusten määrästä.

206 § Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset korvataan hyvinvointialu-
een yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai omaa autoa, kor-
vataan toimielimen kokouksiin tai muihin edellä mainittuihin tehtäviin osallistumisesta aiheutuneet todelli-
set taksi- tai invataksikulut.
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207 § Viranhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot

Mikä toimielimen kokous pidetään virka-ajan ulkopuolella klo 16 jälkeen, maksetaan kokoukseen osallistu-
valle viranhaltijalle kokouspalkkion po. toimielimen jäsenen kokouspalkkion mukaan.

208 § Tarkemmat ohjeet

Aluehallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.

209 § Erimielisyyden ratkaiseminen

Aluehallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvausten määrän, mi-
käli niistä on syntynyt erimielisyyttä.
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Tämä esitys on tehty Vate johtoryhmän pyynnöstä ja tarkoituksena on nimenomaan arvioida
Puijonlaakson hankesuunnitelmaa.

Arvio hankesuunnitelmasta

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.

Puijonlaakson hankesuunnitelma liittyy laajempaan ikäihmisten asumispalvelujen järjestämistä
koskevaan hankesuunnitelmakokonaisuuteen. Kokonaisuus muodostuu Pyörön (Liito-orava),
Leväsen ja Puijonlaakson hankkeista. Liito-oravan tehostettu palveluasumisen palvelutalo on
valmistunut 2021. Leväsen palveluntalon on tarkoitus valmistua 2023. Puijonlaakson palvelutalon
hanke voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun nykyiset palvelut siirtyvät uusiin yksiköihin.

Puijonlaakson palvelutalon osalta on Kuopion kaupunki tehnyt kattavan tarveselvityksen. Nykyinen
palvelutalokiinteistö on rakennus- ja taloteknisen kunnon osalta elinkaarensa päässä siten, että
rakennus tullaan purkamaan lähivuosina. Asumispalveluiden valmistelun yhteydessä on todettu
ikääntyneiden määrän ja palvelutarpeen lisääntyvän lähivuosina merkittävästi, jonka vuoksi hanke on
perusteltavissa. Tarveselvityksen mukaan Puijonlaaksoon tarvitaan 60 tehostetun palveluasumisen
paikkaa, joista osa kohdistetaan vaikeaa muistisairautta sairastaville. Tarveselvityksessä on myös
huomioitu muut toimintakeskuksessa olevat toiminnot, kuten päivätoiminta sekä hyvinvoinnin
palvelualueen toimintoja. Perusturvan palvelualueen tarpeina ovat asumispalvelut, kotihoidon tilat
sekä ikäihmisten päivätoiminnan tilat. Lisäksi tarveselvityksessä on Kuopion hyvinvoinnin
(sivistyksen) palvelualueelta toimintona on monikäyttöiset liikuntatilat (liikuntasali, monikäyttötila,
varasto ja pukutilat). Palvelukeskukseen on suunniteltu myös lounasravintolatoiminta tehostetun
palveluasumisen asiakkaille, päivätoiminnan asiakkaille sekä alueen asukkaille. Tarveselvitys on
tehty perusturvan ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden ja Kuopion tilapalveluiden kanssa
yhteistyönä. Hankkeen toteuttajana on Niiralan kulma, jolta tilat tultaisiin vuokraamaan.

Nykyisen palvelutalonkiinteistön kunnon takia hanke nähdään perusteltuna. Hankkeessa on toiminnot
hyvin koottuna yhteen paikaan ja suunnitelmassa on huomioitu koko alueen rakentuminen
palvelukeskuksen ympärille sekä yhteistyö kaupungin toiminnaksi jäävän hyvinvointipalvelualueen
kanssa. Puijonlaakson hanke on kuvattu palvelevan koko alueen väestöä, mikä hyvänä ja perusteltuna
asiana hankkeessa. Puijonlaakso on sijainniltaan yksi keskeinen vanhuspalvelujen kampus
Kuopiossa, missä asumispalvelut ovat keskeinen osa palveluja. Eri palvelualueiden integraatio
hankesuunnitelmassa samoihin tiloihin on kustannustehokasta ja toiminnan muuntojoustavuuden
kannalta järkevää.

Keskeistä tulee olla tilojen muuntojoustavuus. Suunnittelussa tulee huomioida tilojen
muuntojoustavuus niin, että se mahdollistaisi yhteistilojen ja palvelutuotannon tukitilojen
muuttamisen asuinkäyttöön tarvittaessa sekä tehostetun palveluasuntojen muuttamisen
palveluasunnoiksi.

Suunnittelussa on otettu huomioon laadullisia vaatimuksia etenkin Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen tavoitteiden suhteen asumispalveluosan osalta. ARA:n mukaan



tilasuunnittelussa tulee huomioida entistä paremmin tilatehokkuus. ARA:n suositus on myös, että
rakennus rakennetaan kolmeen kerrokseen kahden kerroksen sijasta. Tämä tietysti vaikuttaa
rakennuskustannuksiin ja toiminnan kustannuksiin. Muuntojoustavuuden, monikäyttöisyyden ja
kustannustehokkuuden osalta voisi esimerkiksi tarkastella onko asuntoja mahdollista sijoittaa
peilikuvina toisiinsa nähden, jolloin muun muassa mahdollistuisi kylpyhuoneiden putkilinjastojen
sijoittuminen yhdelle seinälle sekä yksiön muuttaminen kaksioksi.

Tilasuunnittelussa on jo tässä vaiheessa huomioitu monipuolisesti eri näkökulmat asumispalveluihin
liittyen valaistuksen, piharakenteiden, sisääntulojen, lattioiden, seinien ja pintarakenteiden osalta.

Turvallisuuden osalta suunnittelussa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska palvelutalo toimii
myös avoimena palveluntuottajana alueen väestölle.

Kuopiossa on kasvava tarve ikäihmisten asumispalveluille väestön ikärakenteen muutoksesta
johtuen. Kuopion arvio on, että 5 % yli 75-vuotiaista tarvitsee tehostettua palveluasumista ja 2 %
palveluasumista. Huomioiden palvelutarpeen kasvu sekä tarve purkaa laitosmuotoinen
palvelurakenne (Harjula osastot 8 -10), voidaan Puijonlaakson asumispalveluyksikölle todeta olevan
ilmeinen tarve. Tehostetun palveluasumisen sijoittuminen muun toiminnan yhteyteen nähdään
tukevan sekä tehostetun palveluasumisen asukkaiden arjen aktiivisuutta, että myös alueen asukkaiden
hyvinvoinnin edistämistä.

Päivätoiminnan palvelun tarve tulee myös lisääntymään väestön ikääntyessä. Päivätoiminnan tilat
tulee suunnitella muuntojoustavaksi niin, että ne soveltuvat erilaisten ryhmien pitämiseen.
Päivätoiminnan osalta on huomioitava myös digitaaliset mahdollisuudet päivätoimintaan
osallistumiseen. Suunnitelmassa on hyvin huomioitu erilaiset toiminnot päivätoimintatilaa ajatellen.

Kotihoidon osalta Puijonlaaksoon sijoittuisi noin 50 kotihoidon työntekijää, neljä hoitorinkiä.
Kotihoidon tilojen suunnittelussa on huomioitava mahdollisimman muuntojoustavat ja
monikäyttöiset tilat. Muuten kotihoidon tilojen sijoittuminen Puijonlaakson palvelukeskukseen on
perusteltua.

Lounasruokailu mahdollisuus Puijonlaakson palvelukeskuksessa korostaa yhteisöllisen ruokailun
mahdollisuuksia sekä tukee alueen asukkaiden yhteisöllistä toimintaa kokonaisuudessaan ja antaa
mahdollisuuden osallistua avoimiin palveluihin.

Liikuntatilojen sijoittuminen palvelukeskuksen yhteyteen nähdään hyvänä. Liikuntatilojen
suunnittelussa tulee huomioida se, että liikuntatilojen avoin käyttö ei häiritse tehostetun
palveluasumisen asiakkaita tai lisää turvallisuusriskiä. Liikuntatila on suunniteltu koululaisten
tarpeeseen, mutta tukee vahvasti myös palvelukeskuksen asiakkaiden sekä alueen asukkaiden
mahdollisuutta käyttää tilaa mahdollisimman monipuolisesti.

Hankesuunnitelman mukaisesti Puijonlaakson palvelukeskuksen uudisrakennus tulee jatkossa
korvaamaan purettavan, vuosien 1979–1981 rakennetun palvelutalon. Uudisrakennus on tarkoitus
toteuttaa vuosien 2024–2025 aikana. Uudisrakennuksen laajuus on 5.927 br-m2 ja 3.801 hy-m2.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 18,8 M€. Kokonaiskustannukset eivät sisällä
väistötilojen kustannuksia. Niiralan kulma vastaa vanhan rakennuksen purkuun liittyvistä
kustannuksista. Hankesuunnitelman mukaisesti palvelutalolle ei tarvitse rakentaa väestönsuojaa,
vaan vaadittava väestönsuojamäärä voidaan osoittaa Puijonlaakson yhteisväestönsuojasta.



Hanke on ajateltu toteutettavan pitkällä vuokrasopimusmallilla Niiralan kulman kanssa, johon
hyvinvointialue sitoutuisi keväällä 2022. Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen osuus on 3 346
hy-m2. Tiloista 2 672 hy-m2 koostuu tehostetun palveluasumisen tiloista ja 674 hy-m2 kotihoidon,
päivätoiminnan ja tukipalvelujen tiloista. Rakennukseen sijoittuu myös liikuntatiloja, 456 hy-m2,
jotka Kuopion kaupunki vuokraa Niiralan kulmalta. Tehostetun palveluasumisen tiloille arvioitu
vuokrataso on 14,5 €/m2 edellyttäen, että ARA-investointiavustus saadaan hankkeelle. Kotihoidon,
päivätoiminnan ja tukipalvelujen osalta vuokratasoksi on arvioitu 23,5 €/m2.

Hankkeeseen liittyy asemakaavamuutos, jonka on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2023.
Asemakaavoitukseen ja sen aikataulun pitävyyteen liittyy yleisesti riskejä, jotka toteutuessaan
voivat viivästyttää hanketta.

Vanhan palvelutalon korvaaminen uudisrakennuksella vaikuttaa hankesuunnitelman mukaisesti
perustellulta eikä vanhaa rakennusta ole järkevä korjata. Uudisrakennuksen investointikustannukset,
3 172 €/br-m2, vaikuttavat korkealta verrattuna toteutuneisiin ARA-kohteisiin. Kustannusten nousun
ennakointi vuodelle 2024 saakka nostaa hankkeen kustannusarviota. Kokonaiskustannusten suuruutta
on syytä tarkastella jatkosuunnittelussa sekä rakennuskustannusten nousun ennakoinnin periaatteet
tulee sopia tarkemmin esivuokrasopimuksessa.

Hankesuunnitelman mukaisilla arvioilla laskettuna hyvinvointialueelle tuleva vuosittainen
vuokrakustannus tiloista on n. 55 000 €/kk, joka on noin 655 000 €/v. Vuokrakustannuksen taso
edellyttää ARA-investointiavustuksen saamista. Vuokrakustannustaso on yleisesti korkea suhteessa
vastaavan kaltaisiin vuokratiloihin. Tältä osin on syytä tarkentaa vuokran kustannustaso ja
määräytymisperusteet ennen esivuokrasopimuksen sopimista.

Hankkeeseen liittyy väistötilojen hankkiminen vuosille 2024 ja 2025, kun vanha rakennus puretaan
ja uusi rakennus toteutetaan. Väistötilojen hankinta ja niihin liittyvät kustannukset jäävät
hyvinvointialueen vastuulle. Väistötiloja tarvitaan hankesuunnitelman mukaisesti kotihoidolle ja
ikäihmisten päivätoiminnalle. Hankesuunnitelmasta ei käy ilmi, kuinka paljon neliöinä väistötilojen
tarve on. Hyvinvointialueelle tulevia riskejä ovat väistötilojen saatavuus, sijainti ja kustannukset
vuosien 2024 ja 2025 ajan. Mahdolliset väistötilapaikat on syytä esittää osana hankesuunnitelmaa ja
arvioida niihin liittyvät kustannukset vuosien 2024 ja 2025 ajalle.

Hankesuunnitelmassa ei ole otettu kantaa, miten asemakaavoituksesta syntyvät kustannukset
jakaantuvat ja sisältääkö laskettu vuokra nämä kustannukset.

Pohdintaa

Hankesuunnitelma on puollettavissa nykyisen rakennuksen huonon kokonaiskunnon ja
palvelutarpeen näkökulmasta. Hankesuunnitelma on hyvin perusteltu. Jatkosuunnittelussa
suositellaan huomioitavaksi vahvemmin muuntojoustavuus, asiakaslähtöisyys sekä tilojen käytön
turvallisuus.

Investoinnin ja tulevan vuokran kustannustasoa on syytä tarkentaa jatkosuunnittelussa ja periaatteet
tulee sopia viimeistään esivuokrasopimuksessa. Väistötilojen osalta suositellaan esittämään
vaihtoehtoiset väistötilakohteet vuosien 2024–2025 ajalle sekä niiden kustannusarvio.



Hyvinvointialue voi sitoutua hankkeeseen, kun esivuokrasopimus on saatu yhteistyössä neuvoteltua
ja aluevaltuusto on sen hyväksynyt. Hankkeen hyväksymismenettelyssä noudatetaan voimassa
olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

15.12.2021

Reetta Kettunen, vastuuvalmistelija ikääntyvien palvelut

Petri Pyy, vastuuvalmistelija kiinteistöt ja omaisuus



Leppävirran kunnan lausuntopyyntö

Tämä lausunto on tehty Vaten johtoryhmän pyynnöstä ja tarkoituksena on nimenomaan arvioida Suomen
Hoiva ja Asunto Oy:n suunnittelemaa ikääntyneiden asumisyksikköä Leppävirralle Pohjois-Savon
hyvinvointialueen näkökulmasta.

Erityisryhmien investointiavustukset tulee lähettää ARA:lle vuosittain 30.4.2022 mennessä ja
rahoitushakemuksessa tulee arvioida hyvinvointialueen sitoutuminen hankkeeseen.

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.

Leppävirran kunta pyytää Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä lausuntoa
Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n suunnitelmasta rakentaa muuntojoustava hybridimallinen ikääntyneiden
asumisyksikkö Leppävirralle. Suomen Hoiva ja Asunto Oy on rakennuttajana tekemässä kohteen
rakentamiseen erityisryhmien investointi- ja korkotukilainahakemuksen ARA:lle. ARA edellyttää, että
hyvinvointialue ottaa kantaa yksikön käyttöön ja palvelun tuottamiseen sekä sitoutuu hankkeeseen.
Hankkeen suunnitteluratkaisujen tulee myös täyttää ARA:n laatu- ja kustannusvaatimukset. Leppävirran
kunta on lausunut puoltavasti hankkeesta ennen hakemuksen jättämistä. Rakennushanke on ollut
Leppävirran perusturvalautakunnassa lausuttavana 27.1.2022 §9/Lausunnon päivittäminen asumisen
rahoitus – ja kehittämiskeskukselle jätettyyn avustushakemukseen. Lausunnon 9.12.2021 mukaan
rakennushanke on Leppävirran kunnassa hyväksytyn Iäkkäiden palvelustrategian mukainen. Leppävirran
kunnan alueelle tarvitaan lisää erilaisia iäkkäiden asumisen muotoja ja väestön ikääntyminen vaikuttaa
asumispalvelutarpeen kasvuun kokonaisuudessaan. Leppävirran kunnan iäkkäiden palveluissa on
painottunut laitoshoito, tehostettu palveluasuminen sekä kotiin vietävät palvelut kotihoidon muodossa,
mutta palveluasumisen kevyemmät muodot puuttuvat tarjonnasta tällä hetkellä.

Leppävirralle Suomen Hoiva ja Asunto OY:n on suunnitellut rakentavansa – 45-paikkaisen palvelutalon
Toukotien Palvelukoti Leppävirta Leppävirran kirkonkylän keskustaan. Asumispalveluyksikköön on
suunniteltu 14 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 31 palveluasumisen paikkaa ikäihmisille. Tehostetun
palveluasumisen huoneistot ovat kooltaan 30 m2 ja niissä on myös keittiövaraus, palveluasumisen
huoneistot ovat kooltaan 30 m2 (30 kpl) ja 44 m2 (1 kpl) ja näissä on oma keittiö. Uusi palvelutalo vastaisi
tehostetun palveluasumisen lisäksi myös kevyemmän asumisratkaisujen tarjontaan. Tarvesuunnitelman
mukaan yksikkö suunnitellaan muuntojoustavaksi asukkaiden tarpeet ja yhteisöllisyys huomioiden.
Hybridimallinen palveluasumisyksikkö mahdollistaa iäkkäiden tarpeisiin sopivan muuntojoustavan
toiminnallisen ja yhteisöllistä asumista tukevan asumismuodon.

Uudisrakennukseen tehostetun palveluasumisen puolelle on suunniteltu muuttavan asiakkaita nykyisestä
terveyskeskuksen pitkäaikaisvuodeosastolta sekä 16-paikkaisesta Riihikodista. Riihikodissa on tällä hetkellä
16 paikkaa, joista 10 on lyhytaikaisen hoivan paikkaa ja 6 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Nykyinen
Riihikodin kiinteistö on epäkäytännöllinen tehostetun palveluasumisen tarpeisiin, eikä vastaa nykyisiä
tehostetun palveluasumisen vaatimuksia. Riihikotiin jäisi soveltuvin osin tulevaisuudessa lyhytaikaiseen
hoivaan tarkoitettuja paikkoja. Terveyskeskuksen nykyisellä 42 -paikkaisella osastolla odottaa tällä hetkellä
pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa 13 henkilöä. Tehostettuun palveluasumiseen jonottajia
on tällä hetkellä yhteensä 35 henkilöä. Sijoittaminen tehostettuun palveluasumiseen on tapahtunut kolmen



kuukauden sisällä palveluntarpeen toteamisesta. Pitkäaikaisen laitoshoidon purku Leppävirralla on ollut
strategisena tavoitteena vuodesta 2019 lähtien, mutta tähän tavoitteeseen ei olla vielä täysin Leppävirralla
päästy.

Leppävirralla on tällä hetkellä tehostettua palveluasumista omana tuotantona 92 paikkaa, joista 10 paikkaa
on lyhytaikaishoitoa, palvelusetelillä tehostetussa palveluasumisessa asuu noin 50 henkilöä. Yhteensä
tehostetun palveluasumisen tarve tällä hetkellä on noin 132 paikkaa. Leppävirralla pitkäaikaista
asumispaikkaa odottaa tai laitoshoidossa on terveyskeskuksen vuodeosastolla 13 henkilöä.
Terveyskeskuksen vuodeosasto ei ole asianmukainen paikka pitkäaikaiselle asumiselle, jos asiakkaalla ei ole
terveydellistä perustetta pitkäaikaishoidolle laitoksessa.

Tarve asumisyksikölle

Leppävirran väestöennusteen pohjalta paikkakunnalla on pitkäaikainen tarve uudelle asumisyksikön
kohteelle ja väestörakenne ja väestöennuste puoltaa asumisyksikön rakentamista myös hyvinvointialueen
palveluverkon näkökulmasta.

Leppävirran väestöennusteen mukaan vuonna 2025 yli 75-vuotiaiden määrä on 17,5 % (1554 henkilöä),
2030 20,5 % (1728 henkilöä) ja 2040 24,9 % (1934 henkilöä). Tällä hetkellä tehostetussa palveluasumisessa
yli 75-vuotiaista asuu 9,3 % (125 hlö) ja laitoshoidossa noin 1,1 % (15 hlö) Sotkanetin 2020 tilaston mukaan.
Leppävirran kunnan ilmoituksen mukaan tällä hetkellä tehostetussa palveluasumisessa on 132 asiakasta ja
pitkäaikaisessa laitoshoidossa 13 asiakasta.

Säännöllisen kotihoidon piirissä on 16 % yli 75-vuotiaista (216 henkilöä). Tilastojen mukaan yli 75- vuotiailla
kotihoidon käyntejä yli 90 käyntiä kuukaudessa saavien osuus on 19,9 % (43 hlö). 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. Kotihoidon kehittäminen ja resurssoiminen tulee myös
vähentämään palveluasumisen ja etenkin tehostetun palveluasumisen tarvetta tulevaisuudessa.

Leppävirralla on selvästi tarve kehittää kevyempiä tuetun asumisen muotoja. Voidaan arvioida, että tarve
tavallisella palveluasumiselle olisi noin 2 % yli 75-vuotiaista eli tavalliseen palveluasumiseen tarvittaisiin
Leppävirralla noin 31 asumisen paikkaa. Tällä hetkellä Leppävirralla ei ole palveluasumista tarjolla kuin
yksittäisille asiakkaille.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tarve tulee olemaan tulevaisuudessa yli 75- vuotiaiden osalta 6 – 7
%, joten tämä tarkoittaa noin 108 tehostetun palveluasumisen paikan tarvetta 7 %:n mukaan laskettuna.
Tämä riippuu myös siitä, mikä tavoitetaso tehostetun palveluasumisen peittävyyden osalta
hyvinvointialueelle määritellään ja asetetaan ja millä aikavälillä mahdollinen tavoitetaso saavutetaan.
Valtakunnallinen tavoitetaso tehostetun palveluasumisen peittävyydelle yli 75- vuotiaiden osalta on 5 – 6
%:n tasolla. Leppävirralla tämän hetkinen peittävyys on 9,3 %, joten realistinen tavoite seuraaville vuosille
on 7 - 8 %:n luokkaa. Tehostetun palveluasumisen osalta paikkoja on tällä hetkellä omien ja yksityisten
palveluntuottajien osalta noin 132 paikkaa. Leppävirralle uudisrakennuksessa on kaavailtu 14
muuntojoustavaa tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä 31 palveluasumisen asuntoa. Palveluasumisen
osalta 31 asumisen paikkaa on tarpeeseen nähden tarpeellinen. Käytännössä Leppävirralta puuttuu tällä
hetkellä välimuotoisen, yhteisöllisen palveluasumisen asumisen mahdollisuudet, joten tämän muotoiselle
asumiselle on selkeä tarve tulevaisuutta ajatellen. Tehostetun palveluasumisen osalta uudisrakennuksen 14



paikkaa on riittävä ja suunnittelussa on hyvä huomioida asuntojen muuntojoustavuus, jos tarve onkin
enemmän palveluasumiselle kuin tehostetulle palveluasumiselle tulevaisuudessa.

Asumispalveluiden uudisrakennuksen valmistelun yhteydessä on todettu ikääntyneiden määrän ja
palvelutarpeen lisääntyvän lähivuosina merkittävästi, jonka vuoksi hanke on perusteltavissa.
Hankesuunnitelma ja investointisuunnitelma tulee liittää laajempaan kokonaisuuteen ikäihmisten asuminen
ja palveluverkon osalta ja hankkeen muuntojoustavuus tulee huomioida. Investointihakemuksessa 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, väestöennuste sekä tarve purkaa laitosmuotoinen palvelurakenne sekä
kehittää palveluasumisen monimuotoisuutta, Leppävirran uudelle asumispalveluyksikölle voidaan todeta
olevan ilmeinen tarve. Palveluasumisyksikön sijoittuminen kirkonkylän keskustaan nähdään tukevan sekä
palveluasumisen asukkaiden arjen aktiivisuutta, että myös alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä.

Pohdintaa

Leppävirran kunta on pyytänyt lausuntoa hyvinvointialueen väliaikaiselta valmisteluelimeltä (VATE)
ikäihmisten asumisyksikön rakentamisesta Leppävirralle. Lausunto käsittää nykytilan kuvauksen, nykyisen
tarpeen ja tulevan tarpeen. Huomioiden palvelutarpeen kasvu, väestöennuste sekä tarve purkaa
laitosmuotoinen palvelurakenne sekä kehittää palveluasumisen monimuotoisuutta, Leppävirran uudelle
asumispalveluyksikölle voidaan todeta olevan ilmeinen tarve. VATE:n mukaan suunnittelua
uudisrakennuksen osalta voidaan jatkaa palvelutarpeen ja ikääntyneiden asumismuotojen
monimuotoisuuden tukemiseksi. Hyvinvointialue voi käsitellä hankkeeseen sitoutumista vasta tarkemman
hankesuunnitelman perusteella (sisältäen mm. toteutustavan, aikataulun, laajuuden ja kustannukset ja
rahoituksen).

Lausunnon antaja:

Reetta Kettunen, vastuuvalmistelija Ikääntyneiden palvelut



  

 
   

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulutus  
1.1. – 31.12.2022 
                          

Pvm. Klo Toimielin Kokouspaikka Huomioitavaa 

2.3.2022 10.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

21.3.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

28.3.2022 10.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

11.4.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

25.4.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

2.5.2022 10.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

16.5.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

30.5.2022 
Aika 
avoin Aluehallitus hallituksen kokoushuone  

P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

30.5.2022 10.00  Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

13.6.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

20.6.2022 
 
10.00 Aluevaltuusto Auditorio 

P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

 
15.8.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  

P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

22.8.2022 10.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

 
5.9.2022 9.00  Aluehallitus hallituksen kokoushuone  

P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

19.9.2022 
Aika 
avoin Aluehallitus hallituksen kokoushuone  

P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

19.9.2022 10.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

3.10.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

10.10.2022? 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

31.10.2022 10.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

31.10.2022 
Aika 
avoin Aluehallitus hallituksen kokoushuone  

P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

14.11.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

21.11.2022 10.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

21.11.2022 
Aika 
avoin Aluehallitus hallituksen kokoushuone  

P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

5.12.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

19.12.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

22.12.2022 10.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

 

        
  
 



  

 
   

Valtuuston kokousten yhteyteen on varattu ryhmäkokoustilat klo 10.30 – 12.00 
 

ryhmä 1, luentosali  
ryhmä 2, hallituksen kokoushuone rakennus 10 
ryhmä 3, kokoushuone auditoriorakennus 
ryhmä 4, neuvottelu 1, rak 10, 6. kerros 
ryhmä 5, neuvottelu 2, rak. 10, 0.kerros 
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Tausta: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)

Organisaatiomuoto
ISLAB Laboratoriokeskus on Kuntalain 49 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymien julkisoikeudellisen yh-
teistyömuodon mukainen itsenäinen oikeustoimihenkilö, jonka kotipaikka on Kuopion kaupunki.
Liikelaitoskuntayhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymät,
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote), Siun sote – Pohjois-Karjalan sosi-
aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sekä vuodesta 2020 alkaen Ylä-Savon sote-kuntayhtymä.
Liikelaitoskuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2008.

ISLABin liikevaihto oli 78 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja henkilöstöä vuoden lopussa 585. Labo-
ratoriopalveluita tarjotaan noin 550.000 asukkaalle Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon
alueella. Vuonna 2021 tutkimuksia tehtiin 8,9 miljoonaa kappaletta, josta näytteenottotapahtumia
oli 1,2 miljoonaa. Alueittain Pohjois-Savon tutkimusten määrä oli 4,2 miljoonaa, Pohjois-Karjalassa
2,4 miljoonaa ja Etelä-Savossa 2,2 miljoonaa kappaletta. Tuleville hyvinvointialueille siirtyvistä sosi-
aali- ja terveydenhuollon kustannuksista laboratoriopalvelujen osuus on noin 2–3 % hyvinvointi-
alueesta riippuen.

Lakisääteiset palvelut sekä tutkimus ja opetus
Vuoden 2012 alusta ISLABin omistavien sairaanhoitopiirien (PSSHP, Siun sote, Essote ja ISSHP) jä-
senkuntien lakisääteisiin terveydenhuoltopalveluihin kuuluvat terveyskeskusten, kuntayhtymien tai
liikelaitosten laboratoriotoiminnat siirrettiin ISLABille liikkeenluovutuksena. Edellisen lisäksi on siir-
retty myös omistajayhteisöjen laboratoriotoimintaan liittyvien viranomaistoimintojen, muun mu-
assa tartuntatautilain valmiuden ylläpito sekä yliopistosairaalan opetusvelvoitteen hoitaminen klii-
nisen kemian ja kliinisen mikrobiologian opetus- ja tutkimustoiminnan osalta. ISLABin henkilö-
kunta osallistuu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa lääketieteen, hammaslääketieteen ja
terveyden biotieteiden perusopetukseen, opinnäytetöiden ohjaamiseen, sekä ammatillisen jatko-
koulutuksen toteutukseen. Itä-Suomen yliopiston kliinisen mikrobiologian ja kliinisen kemian pro-
fessorit toimivat ISLABissa erikoisalojensa mukaisissa asiantuntijatehtävissä. ISLAB osallistuu myös
bioanalyytikkokoulutukseen yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

ISLAB tuottaa alueellaan asiakkaiden toiminnan edellyttämää erikoistason analytiikkaa, esim. syö-
pähoitoihin liittyvää kantasolutoimintaa sekä geenitutkimusta ja leikkaustoiminnan mahdollistavaa
verikeskustoimintaa. ISLAB ylläpitää myös vaarallisiin tartuntatautien tutkimiseen tarkoitettua eri-
koislaboratoriota. Tuberkuloosin tutkimisessa/käsittelyssä ehtona on laboratorio, jonka rakenteelli-
siin ominaisuuksiin, työskentelytapoihin, suojavaatetukseen ja työntekijöiden kouluttamiseen liittyy
erityisvaatimuksia. Kun vaatimustason täyttävä laboratorio on sijoitettu Kuopioon, tuberkuloo-
siepäilyissä tutkimuksiin vastaaminen tapahtuu viiveettä koko Itä-Suomen alueella, ja potilaat saa-
daan eristettyä ja oikeaan hoitoon mahdollisimman nopeasti.

Asiakasyhteistyö ja kumppanuus
ISLABin asiakkaita ovat sairaalat, terveyskeskukset (asiakasyhteisöt) ja laboratoriotutkimuksiin tule-
vat potilasasiakkaat. Useiden asiakasryhmien palvelu on tärkeä osa toimintaa, vaikka näkökulma
eri ryhmien palveluun on erilainen. Asiakasyhteisöille merkittäviä näkökulmia ovat palvelun saata-
vuus, tulosten laatu, nopeus sekä luotettavuus ja käytettävyys diagnostiikassa. Yksityishenkilölle
tärkeitä ovat laaja näytteenottoverkosto, muut näytteenottopaikkaan liittyvät tekijät, näytteenotto-
tapahtuma ja sitä edeltävät toimenpiteet ja menettelyt (esim. ohjeistus).

Asiakasyhteisöjen kanssa käydään jatkuvaa ja suunnitelmallista vuoropuhelua; kaikki asiakasyhtei-
söt ovat osallistuneet paikallisten neuvotteluryhmien toimintaan. Neuvotteluryhmien tehtävänä on
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arvioida palveluiden laadun toteutumista ja keskustella mahdollisista toiminnan muutostarpeista.
Muutamat kunnat ovat viime vuosien aikana toteuttaneet terveydenhuollon palveluiden ulkoista-
misen yksityiselle toimijalle, mutta he ovat näistä ratkaisuista huolimatta kaikki jatkaneet ISLABin
palveluiden käyttäjinä.

ISLAB on yhteisön jäsen, joka tekee kaikkensa löytääkseen yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisut
kaikkiin laboratoriopalveluiden tarpeisiin kustannustehokkaasti ja verorahoja vastuullisesti käyt-
täen. Tämä on keskeinen toimintaa ohjaava linjaus.

Kustannusvastaavuus ja toiminnan jatkuva tehostaminen
ISLABin hinnoittelu on kustannusvastaavaa, eikä voittoa tavoitella. Taloudellinen tulos päättyneellä
ja edeltäneellä tilikaudella on perustunut kysynnän kasvuun ja hyvin hallittuun kustannusrakentee-
seen ja onnistuneisiin tuotantomenetelmiin. Laboratoriopalveluiden kysynnässä on vuosien välillä
vaihtelua. Jos vaihtelu on johtanut ylijäämään, se on palautettu hinnanalennuksina kaikille asiak-
kaille ja ylijäämän palautuksena omistajille.

ISLAB on myös alueellisesti merkittävä työllistäjä. Henkilökuntaa on lähes 600 ja toimipaikkoja
noin 80 ympäri Itä-Suomea. Alueellinen sijoittuminen mahdollistaa myös mm. yksityisen hoito- ja
palvelukotitoiminnan harvemmin asutuilla alueilla, joissa muuta laboratoriotoimintaa ei ole saata-
villa.

ISLAB ostaa tukipalvelut pääosin omistajiltaan tai niiden tytäryhtiöiltä, ja maksaa toimitiloistaan
vuokraa sairaaloille ja terveyskeskuksille, joiden tiloihin laboratoriot on sijoitettu lähelle varsinaista
terveyden- ja sairaanhoitoa.

ISLAB on toiminut alueellisesti kilpailuttajana myös sellaisille laboratoriotoimintaan kuuluville lait-
teille ja tarvikkeille, joita asiakkaat ovat yleensä ostaneet itsenäisesti. Esimerkiksi vieritestilaitteiden
hankkijana ja laadunvalvojana, jolloin jokaisen toimijan ei ole tarvinnut järjestää pika-analytiikkaa
tai hakea viranomaisen erillistä lupaa toiminnalle. Näin alueellisesti on säilytetty yhtenäinen tulos-
ja laatutaso. Yhteishankinnoilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä.

ISLAB on solminut yhteistoimintasopimuksen HUS-kuntayhtymän kanssa. Sopimuksella hyödynne-
tään sopijapuolten asiantuntemusta ja resursseja tehokkaasti, varmistetaan laboratoriodiagnostii-
kan vaativa erityisosaaminen ja kehittyminen sekä edistetään uusien laboratoriotutkimusmenetel-
mien käyttöönottoa potilashoitoa parantamaan. Sopijapuolten tarkoituksena on turvata laborato-
riopalveluiden jatkuvuus myös poikkeusoloissa. Yhteisen toiminnan syventämisen kautta saadaan
hyödynnettyä julkisin varoin rahoitettu yhteinen laboratorioresurssi mahdollisimman tehokkaasti.
Menojen kasvua on hillitty vahvalla yhteistyöllä ja ohjauksella.

HUS Diagnostiikan ja ISLABin yhteistoiminnan kautta pyritään vastaamaan toimintaympäristön ja
toimijakentän muutoksiin vakauttamalla omaa toimintaa. Samalla yhteisellä toiminnalla pyritään
luomaan riittävä kyvykkyys vastata mahdollisen uuden sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin.
Osana yhteistoimintaa suunnitellaan myös yhteistä riskien hallintaa laboratoriotoimintojen osalta.
Yhteistoiminnan kautta ISLAB pystyy turvaamaan palvelujen tuottamisen ja vaativien erikoisalojen
kehittämisen sekä asiantuntijatyövoiman saatavuuden. ISLABilla on yhteisen toiminnan myötä käy-
tössä Suomen suurimman yliopistosairaalan huippukoulutus ja tutkimus.

Lainsäädäntö ja aikataulutus

Lainsäädäntö vaikuttaa diagnostisten palvelujen järjestämiseen usealla tavalla. Päätöksenteossa on
otettava huomioon suoraan diagnostiikkaa koskevan sääntelyn lisäksi esimerkiksi
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hyvinvointialueita ja julkista kilpailua koskeva lainsäädäntö. Keskeiset toiminnan järjestämistavan
valintaan vaikuttavat lait ovat mm.:
- Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
- Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021)
- Tartuntatautilaki (1227/2016)
- Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
- Valmiuslaki (1552/2011)
- Opetus- ja tutkimustoimintaan liittyvät lait
-
Päätöksenteon aikataulutus on erittäin kriittinen. ISLABin toimilupien, toiminnan, sopimuksien ja
tietojärjestelmien siirtäminen saumattomasti ja potilasturvallisesti edellyttää sitä, että hyvinvoin-
tiyhtymä on perustettu kevään 2022 aikana tai viimeistään alkusyksystä 2022 eli huomattavasti
aikaisemmin ennen kuin ISLAB liikelaitoskuntayhtymänä lopettaa toimintansa.  samoin yhtymäko-
kouksen järjestäminen tulisi tapahtua viimeistään syksyn 2022 aikana ja toiminta ja henkilöstö siir-
tyisi uuteen organisaatioon siten, että yhtymän toiminta käynnistyy 1.1.2023.

Erityisen vaativan tehtävän aikataulutuksessa muodostavat erilaiset laboratoriotoimintaan kiinte-
ästi liittyvät toimi- yms. luvat, joita voidaan hakea vasta siinä vaiheessa, kun perustamispäätös on
tehty ja y-tunnus saatu, ja kun uuden yhtymän toimivaltaiset henkilöt on valittu. Lupien hakemi-
seen ja saamiseen voi mennä useitakin kuukausia. Seuraavassa esimerkkejä haettavista luvista:

- Tartuntatautilaki ja asetus asettavat ihmisten tarttuvia tauteja tutkiville mikrobiologisille labo-
ratorioille toimintaedellytyksiä, joita kontrolloidaan vaatimalla mikrobiologisen diagnostiikan
tekemiselle toimilupaa. Lupahakemus toimitetaan Aluehallintovirastolle (AVI), joka saatuaan
asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lupatoimikunnalta lausunnon, myöntää labo-
ratoriolle toimiluvan.

- ISLABin kantasolutoiminnalle ja IVF-laboratoriolle tulee hakea kudoslain edellyttämät kudos-
laitostoimiluvat Fimealta (Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käy-
töstä 101/2001).

- Verikeskuksen on tehtävä toiminnastaan ja sen olennaisista muutoksista ilmoitus Fimeaan (Ve-
ripalvelu-asetus 258/2006).

- Terveydenhuollon yksikön on tehtävä Fimealle ilmoitukset omavalmistuksena valmistetuista
laitteet (esim. itse validoitu kromatografinen menetelmä). Viite: EU:n IVD-asetus (In Vitro Me-
dical Devices Regulation 2017/746, IVDR) on korvannut in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin (98/79/EY) (IVDD).

- Säteilyturvakeskukselta (STUK) tulee hakea lupa verituotteiden säteilytykseen tarkoitettujen
avo- ja umpilähteiden käyttöön. Avolähteitä käytetään genetiikan laboratoriossa, mikä on luo-
kiteltu C-luokan laboratorioksi. Umpilähdettä käytetään hematologian laboratoriossa verival-
misteiden säteilytyksessä.



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 17 §:n mukaan ensimmäisten aluevaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen
aluevaltuuston on viipymättä järjestäydyttävä ja valittava aluehallitus ja muut hyvinvointialueen toimielimet
sekä ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjes-
tämiseksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja
kutsuu valtuutetut kokoukseen. Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin valtuutettu johtaa puhetta siihen
saakka, kunnes valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 124 § mukaan sekä hyvinvointialuelain 99 § mukaan
siten, että kokouskutsu on lähetetty viimeistään neljä päivää ennen kokousta ja julkaistu samassa ajassa ylei-
sessä tietoverkossa Pohjois-Savon hyvinvointialueen internetsivuilla.

Aluevaltuusto on päätösvaltainen hyvinvointialuelain 108 § mukaan, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä.

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkirjanpitäjän ja kokoussihteereiden valinta

Valmistelija: Hankehallinnoija Tarja Miettinen, tarja.miettinen@pohjois-savo.fi, p. 044 714 2664

Hyvinvointialuelain 112 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.

Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksia varten tulee valita pöytäkirjanpitäjä ja kokoussihteerit.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto valitsee aluevaltuuston ja aluehallituksen kokous-
ten pöytäkirjanpitäjäksi muutosjohtaja Janne Niemeläisen määräaikaiseen ja osa-aikaiseen virkasuhteeseen
31.12.2022 saakka ja kokoussihteereiksi hallintopalveluvastaava Virpi Kauppisen ja hallintopäällikkö Henna
Räsäsen.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 § Asioiden käsittelyjärjestys

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

Esityslista toimii asioiden käsittelyjärjestyksenä.
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5 § Läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hallintosääntöön on kirjattu, että hyvinvointialueen johtoryhmällä on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston
ja aluehallituksen kokouksissa. Koska johtoryhmää ei ole vielä valittu, olisi tarkoituksenmukaista, että hyvin-
vointialueen valmistelun muutosjohtajilla ja vastuuvalmistelijoilla sekä Kuopion kaupungin lakimies Vesa Toi-
vasella olisi läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa. Muutosjohtajat ja vastuuvalmistelijat esit-
telisivät tarvittaessa aluevaltuuston päätettävänä olevia asioita ja aluevaltuutetuilla olisi mahdollista kysyä
muutosjohtajilta ja vastuuvalmistelijoilta päätettävänä olevista asioista tarkentavia kysymyksiä.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto päättää, että muutosjohtajilla ja vastuuvalmiste-
lijoilla sekä Kuopion kaupungin lakimies Vesa Toivasella on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouk-
sissa.

6 § Hallintosäännön hyväksyminen

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n mukaan aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja ta-
loudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

a) toimielimet ja johtaminen;

b) aluehallituksen puheenjohtajan tehtävistä;

c) henkilöstöorganisaatiosta;

d) taloudenhoidosta;

e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;

f) sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:

a) toimivallan siirtäminen;

b) toimielinten kokoontumisesta;

c) varajäsenten kutsumisesta;

d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;

e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
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f) aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten
kokouksissa;

g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;

h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten hyvinvointialue huolehtii, että sähköiseen kokouk-
seen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä;

i) esittelystä;

j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;

k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;

l) tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä;

m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;

n) 30 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;

o) viestinnän periaatteista;

p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

3) aluevaltuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:

a) aluevaltuuston kokousmenettely;

b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;

c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;

d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;

e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;

f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun tur-
vaamiseksi.

Hallintosäännössä annetaan lisäksi sellaiset tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja
muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen hallinnossa.

Hyvinvointialue, joka ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 34 §:ssä tarkoitettua
yliopistollista sairaalaa, voi hallintosäännössä määrätä, että hyvinvointialueen alueella toimiva lääketieteel-
listä koulutusta antava yliopisto nimeää enintään kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat hy-
vinvointialueen toimielimeen, ei kuitenkaan aluevaltuustoon tai tarkastuslautakuntaan.

Hyvinvointialueesta annetun lain 96 §:n mukaan aluevaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa
hyvinvointialueen muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa
siirtää asioissa, joista aluevaltuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.

Aluevaltuusto voi hallintosäännössä antaa hyvinvointialueen muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomai-
selle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edel-
leen.



Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö pohjautuu Kuntaliiton mallihallintosääntöön. Hallintosään-
töä on käsitelty väliaikaisen valmistelutoimielimen johtoryhmässä, poliittisessa seurantaryhmässä ja poliit-
tisten piirijärjestöjen kanssa sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteistoimintaelimessä.

Aikataulu koko hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanolle ja myös hallintosäännön valmistelulle on ollut
erittäin tiukka ja mm. kaikkia palvelutuotannon rakenteita ei ole vielä ehditty valmistella eikä kuvata hallin-
tosääntöön. Edellä olevasta johtuen hallintosääntö on ”liikkelle lähtö malli” ja sitä tullaan täydentämään ja
korjaamaan vuoden 2022 aikana. Tehdyt täydennykset ja korjaukset tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi
vuoden 2022 aikana.

Esityslistan liitteenä XX jaetaan hallintosääntö.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön (liite xx).

7 § Aluevaltuuston vaalilautakunnan vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hallintosäännön 149 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee toimikaudelleen vaalilautakunnan suhteellisten vaa-
lien toimittamista varten. Vaalilautakunnassa on yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuustoryh-
miä valtuuston järjestäytyessä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto:

1) valitsee toimikaudelleen hallintosäännön 149 §:n mukaisen vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimit-
tamista varten ja valitsee siihen yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuustoryhmiä valtuuston
järjestäytyessä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

2) valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8 § Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 26 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tar-
peellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimi-
kautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa. Aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus alue-
hallituksen kokouksessa.
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Hallintosäännön 7 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja tarvittavan määrän
varapuheenjohtajia.

Hyvinvointialueesta annetun lain 39 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa-
litoimituksessa.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto valitsee aluevaltuuston puheenjohtajan sekä tar-
vittavan määrän varapuheenjohtajia.

9§ Valtuustoryhmien järjestäytyminen

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044-717 9460

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston puheenjoh-
tajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen.

Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä
eronneiden valtuutettujen uudelle valtuustoryhmälleen antama nimi ei saa aiheuttaa sekaantumisvaaraa.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Aluevaltuusto merkitsee  valtuustoryhmien muodostumisen tiedoksi.

10 § Aluehallituksen vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 35 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi aluehal-
litus ja tarkastuslautakunta. Lain 37 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenet
ja henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä aluehallituksen puheenjohtajan ja tarpeelli-
sen määrän varapuheenjohtajia.

Hyvinvointialueesta annetun lain 39 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa-
litoimituksessa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 76 §:ssä on määräykset yleisestä vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö:

1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas;
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2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali
muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Hyvinvointialueesta annetun lain 77 §:ssä on määräykset vaalikelpoisuudesta aluevaltuustoon. Säännöksen
perusteella vaalikelpoinen aluevaltuustoon ei ole:

Vaalikelpoinen aluevaltuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä;

2) hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka toimii aluehallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen
tai hyvinvointialueen liikelaitoksen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtä-
vässä;

3) hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemal-
taan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun hyvinvointialueen palveluksessa olevaan henkilöön;

4) hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston osalta hyvinvointiyhtymän palve-
luksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun hyvinvointialueen pal-
veluksessa olevaan henkilöön.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on kuitenkin vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos pal-
velussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on kuitenkin vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde
päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 78 §:ssä on määräykset vaalikelpoisuudesta aluehallitukseen. Säännöksen
mukaan vaalikelpoinen aluehallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka toimii 1
kohdassa tarkoitettuun tehtävään rinnastuvassa tehtävässä;

3) hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehalli-
tuksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuulli-
sessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle aluehallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisella hyvinvointialueella huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. Vaalikelpoinen ei myös-
kään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunval-
vonnasta.

Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräys-
vallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.



Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai
siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Tasa-arvolain 4a
§:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen,
hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien
välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto:

1) valitsee toimikaudekseen aluehallitukseen 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
2) valitsee aluehallituksen jäseniksi valituista aluehallituksen puheenjohtajan sekä tarpeellisen määrän

varapuheenjohtajia.

11 § Tarkastuslautakunnan vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja
talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan tulee olla valtuutettuja.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on
valtuustoryhmiä valtuuston järjestäytyessä. Jäsenet valitsee aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitsee tarkastus-
lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden kum-
mankin tulee olla valtuutettuja.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuulli-
sessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 78 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen
ja lautakuntaan tai joka ei ole kyseisen hyvinvointialueen asukas.

Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) aluehallituksen jäsen;
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2) henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettu läheinen;

3) henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal-
veluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa ole-
vassa yhteisössä tai säätiössä;

4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Tasa-arvolain 4a
§:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen,
hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien
välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto:

1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on val-
tuustoryhmiä valtuuston järjestäytyessä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

2) valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden kumman tulee olla val-
tuutettuja.

12 § Aluevaalilautakunnan vaali

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Vaalilain 12a §:n mukaan aluevaltuuston on asetettava hyvinvointialueelle toimikaudekseen aluevaalilauta-
kunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvoin-
tialueella edellisissä aluevaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka aluevaa-
lilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdok-
kaaksi aluevaaleissa, ei voi osallistua aluevaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan aluevaalilautakunnassa on viisi jäsentä, jotka valitsee aluevaltuusto. Alueval-
tuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluevaalilautakunnassa on vähintään viisi
varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Tasa-arvolain 4a
§:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen,
hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien
välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:
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Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen aluevaalilautakuntaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

13 § Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä

Valmistelijat: Muutosjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen@ylasavonsote.fi, 040 8302789 ja muutosjohtaja
Jari Saarinen, jari.saarinen@kuopio.fi, 044 718 6301

Valmisteluvaiheet

Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän valmistelu aloitettiin 9.9.2021 järjestetyllä johtamisfoorumilla, jonka
fasilitoijana toimi KPMG johtamisen asiantuntijat. Yhteenvetona kiteytettiin toimivan johtamisrakenteen kri-
teerit: Ketteryys ja muutoskyvykkyys, integraation mahdollistaminen ja asiakaslähtöisen palvelutuotannon
toimintakyvyn turvaaminen.

Konsernirakenteen valmistelua jatkettiin johtoryhmän ja pientyöryhmän työskentelynä. Lokakuussa 2021 to-
teutettiin laaja johdolle ja esihenkilöille osoitettu verkkoaivoriihi. Kutsu lähetettiin 684 henkilölle ja vastaus-
prosentti oli varsin hyvä, eli 40 %. Verkkoaivoriihen toteutti Fountainpark. Tämän tuloksena saimme laajan
käsityksen siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon johtamisrakenteen ja johtamisen kehittämisen valmiste-
lussa. Verkkoaivoriihen tuloksista on tiedotettu henkilöstölle sekä medialle. Keskeiset johtopäätökset:

Organisaatiossa on selkeästi muutosvalmiutta ja uskallusta ideoida ennakkoluulottomasti uudenlaisia tapoja
järjestää toimintaa ja palveluita

· Konsernihallinnon/järjestäjän rooli on ymmärretty

· Tahtotila on kohti laajempaa integraatiota ja entistä asiakaslähtöisempää toiminta

· Lähijohtaminen, esihenkilöiden vahva tuki sekä johtamisosaamisen kehittäminen on oleellista muu-
toksen läpiviennissä ja henkilöstön sitoutumisessa uuteen

Samalla kysyttiin myös tuntemuksia siitä, millä lailla tuleva muutos koetaan. Tuleva muutos koetaan varovai-
sen positiivisena, epävarmuus hieman vaivaa. 62 % oli positiivisella mielellä. Hyvällä hengellä eteenpäin! 33
% vastaajista suhtautui neutraalisti ja vain 5 % kuvasi tuntemuksia negatiivisesti. Johtamisjärjestelmän ja pal-
velujen organisointimallin tulisi tukea sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita, joita ovat mm:

· integraation edistämistä ja asiakaslähtöisiä palvelumalleja sekä yhdenvertaisuutta

· järjestäjän ohjausta

· peruspalvelujen vahvistamista

· parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta

· kustannusten hillintää

Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa sekä vertikaalinen (perus–erikois) että horisontaalinen (sosiaali–ter-
veys) integraatio. Integraation toteuttamista ovat korostaneet myös poliittisen seurantaryhmän ja poliittis-
ten piirijärjestöjen edustajat.
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Uudistuksen toimeenpanon aikataulu on hyvin lyhyt, mistä johtuen poliittista toimielinrakennetta ja opera-
tiivisen toiminnan johtamisjärjestelmää on valmisteltu siten, että se voidaan käsitellä hallintosäännön yhtey-
dessä maaliskuun aluevaltuuston kokouksessa. Organisaatiorakenne tarvitaan pohjaksi myös muissa valmis-
telutehtävissä, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon ja asianhallinnan järjestelmien toimintaedellytyksinä
sekä hallintosäännön valmistelussa ja jo keväällä käynnistyvässä talousarvion 2023 valmistelussa. Edellä mai-
nittujen osalta johtamisjärjestelmän kokonaisuus tulee olla käytettävissä muussa valmistelussa viimeistään
15.2.2022.

Toimielinrakenteen valmistelu on käynnistetty syksyn 2021 aikana poliittisten piirijärjestöjen edustajien ja
poliittisen seurantaryhmän työnä. Valmistelu aloitettiin työpajatyöskentelyllä ja Sitran esityksellä osallisuu-
den kehittämisen malleista ja mahdollisuuksista. Työpajatyöskentelyn sekä myöhempien kokousten tuloksia
on hyödynnetty käsittelyssä olevassa mallissa.

Johtamisjärjestelmä on hyväksytty poliittisessa seurantaryhmässä hallintosäännön käsittelyn yhteydessä lin-
jauksena VATEssa tehtävälle esitykselle. Valtuusto vahvistaa johtamisjärjestelmän hallintosäännön käsittelyn
yhteydessä. Toimielinorganisaatio esitetään kuvana kokonaisuudessaan ja viranhaltijaorganisaatio esite-
tään palvelualuetasolla. Yksityiskohtainen toimintayksikkötasoinen organisaatiokuvaus valmistellaan opera-
tiivisen toiminnan valmistelun yhteydessä ja näiltä osin päätösvalta on hallintosäännön mukaan eri viranhal-
tijatasoilla.

Poliittinen päätöksenteko ja toimielinorganisaatio

Poliittisen seurantaryhmän ja poliittisten puolueiden piirijärjestöjen edustajien kanssa käydyn valmistelun
pohjalta esitämme Pohjois-Savon Hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmäksi seuraavaa:

Aluevaltuuston, aluehallituksen ja lakisääteisten toimielimien lisäksi muodostetaan lautakuntarakenne sekä
jaostoja.

Lautakuntia on neljä: Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta, Ikäihmisten ja hoivan lautakunta, Yleisten
palveluiden lautakunta ja Kokonaisturvallisuuslautakunta.

Lakisääteiset lautakunnat: Tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto

Jaostot: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto, Tulevaisuus- ja strategiajaosto sekä asiakaskokemusjaosto

Yhteistoimintaelin ja työsuojelutoimikunta muodostetaan yhteistoimintaa koskevien lainsäädäntöjen mukai-
sesti.

Lisäksi yhteistyö- ja vaikuttamisfoorumit: Kuntafoorumi, Yrittäjäfoorumi, Kansalaispaneeli, Asiakaspaneeli,
HYTE-toimintaverkosto ja Järjestöneuvosto

Aluehallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenmäärät määritellään hallintosäännössä. Lisäksi määritellään
mahdolliset kokoaikaiset tai osa-aikaiset puheenjohtajuudet sekä puolueryhmärahan käyttöönotto.

Lautakuntajärjestelmässä ja lautakuntien palvelusisällöissä on huomioitu ikäsegmenttien tai asiakassegment-
tien mukaisesti koostuvat perheiden ja vammaisten palvelut ja ikääntyvien palvelut. Yleisten palvelujen lau-
takunnan alaisuudessa ovat työikäisten palvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut, joka läpileikkaavat kaik-
kien lautakuntien palvelukokonaisuudet.

Jaostot toimielinrakenteessa

Tulevaisuus- ja strategiajaoston tehtäviin on sisällytetty myös TKIO ja YTA-alueen yhteistyö, jotka oleellisesti
sisältyvät myös Yliopistosairaalan toimintaan.



Omistajaohjaus- ja valvontajaosto pyrkii vastaamaan yhä kasvaviin valvontavastuisiin koko järjestämisvas-
tuun osalta. Lainsäädännössä on uutena ohjauskeinoja sopimusohjaus, mikä on hyvin merkityksellinen talou-
dellisesti. Hyvinvointialueelle siirtyy myös useita In-house ja osakkuusyhtiöitä.

Asiakaskokemusjaosto vastaa mm. yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kokonaisvalvonnasta
ja koontiraportoinnista aluehallitukselle sekä potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelun järjestämiseen liittyvistä lin-
jauksista. Lisäksi tehtävänä on seurata palvelujen tasapuolisen saatavuutta ja laadun seurantaa. Asiakaspa-
lautejärjestelmän linjaukset sekä kehittäminen kuuluvat jaoston tehtäviin ja jaosto päättää myönnettävistä
järjestöavustuksista

Operatiivinen johtamisjärjestelmä (viranhaltijaorganisaatio ja tuotanto), kuvaus palvelualuetasolla

Johtamisjärjestelmän rakenteessa on huomioitu sote-uudistuksen lainsäädännössä korostuva järjestäjän ja
tuottajan erottaminen. Järjestäjää edustavat kokonaisuudessa sekä poliittinen toimielinrakenne että konser-
nihallinnon ja palvelutoimialojen järjestämisvastuulliset viranhalijat sekä hyvinvointialueen johtaja. Erityinen
huomio on kiinnitetty yliopistosairaalan huomioimiseen järjestelmässä ja se on oma johdettu kokonaisuus
Yleiset palvelut – toimialalla yhdessä peruspalvelujen kanssa. Toiminnallista integraatiota toteutetaan sekä
tuotannosta vastaavien johtajien että järjestäjäjohtajien yhteistyönä. Yleiset palvelut – lautakunnan tulee
huolehtia ja seurata integraation toteutumista.

Integraation toteuttaminen

Yhteiskunnallisten muutosten mukana tuomiin haasteisiin vastaamisen onnistumisen edellytyksenä, on aito
integraatio niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti. Johtamisjärjestelmän tulee mahdollistaa ja edistää in-
tegraatiota. Kustannusten kasvun hillitseminen on mahdotonta, jos integraatio perustason sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta ei toteudu.

Neljän järjestäjän malli loogisina kokonaisuuksina tukee yhdenvertaisten palveluiden saavutettavuutta. Pal-
veluprosessien näkökulmasta painopistettä on siirrettävä ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Tätä edellytti
myös poliittinen ohjaus. Lisäksi jo käynnissä oleva Tulevaisuuden sote-keskus hanketyö tähtää integroituun
palvelutuotantoon, joka on huomioitava hyvinvointialueen suunnittelussa.

Johtamisjärjestelmän tulee tukea myös talouden ohjausta ja kokonaisnäkemyksen vahvistamista sekä osaop-
timoinnin estämistä. Tulevaisuuden haasteet ovat niukan ja vähenevän rahoituksen yhteensovittamisessa,
joka näkyy erityisesti vanhenevasta väestöstä ja korkeasta sairastavuudesta johtuvassa palvelutarpeessa
(mielenterveys- ja päihde, tules, sydän- ja verisuonisairaudet). Painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäiseviin
palveluihin.

Toimialajohtajien vastuussa korostuvat strateginen johtaminen ja yhteensovitettujen palveluiden kehittämi-
nen sekä talouden hallinta. Johtamistyön muutos on jo ollut näkyvissä viime vuosina ja nyt käsillä olevassa
muutoksessa korostuu yhä enemmän johtamisosaamista substanssiosaamisen sijaan ja roolin muutosta asi-
antuntijasta johtajaksi. Yhdistävä johtajuus ja uudistumiskyky ovat integraation ohella merkittäviä hyvin-
vointialueen johtamisen elementtejä.

Strategia- ja konsernipalvelut tuottavat tukipalveluja koko organisaatiolle

Alla on kuvattu strategia- ja konsernipalveluiden toimialoilla tuotettavat palvelut.

1. Hallintopalveluiden toimialalla tuotetaan yleishallinnon palveluita, oikeudellisia palveluita, kiinteis-
töhallinnon palveluita ja tukipalveluiden palveluita.

2. Henkilöstöpalveluiden toimialalla tuotetaan palvelussuhdepalveluita, työhyvinvointipalveluita, työ-
suojelupalveluita, rekrytointipalveluita, henkilöstön kehittämispalveluita ja keskitettyjä palveluita.



3. Talouspalveluiden toimialalla tuotetaan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluita, talousarvio- ja controller-
palveluita, laskutuspalveluita sekä sosiaali- ja muiden rahoituspalveluiden palveluita.

4. Strategia- ja kehittämispalveluiden toimialalla tuotetaan kehittämistoiminnan palveluita (TKKI), YTA-
palveluita, opetuspalveluita, tietohallinnon ja laitehallinnan palveluita, Hyte- ja osallisuuspalveluita
sekä asiantuntijapalveluita.

Palvelutoimialat noudattavat lautakuntarakennetta

Palvelutoiminnan toimialoihin kuuluvat:

1. Perhe- ja vammaispalvelut

2. Yleiset palvelut

3. Ikääntyvien palvelut

4. Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut.

Järjestäjän palvelutoimialat yhteen sovittavat ja ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä pelas-
tustoimen ja turvallisuuspalvelujen palveluja. Järjestämistoiminnoilla tarkoitetaan muun muassa seuraavia
kokonaisuuksia; palvelujen suunnittelu- ja seuranta, strateginen talous ja resurssiohjaus, palvelujen hankinta
ja hallinta (strateginen hankinta), palvelujen ohjaus ja valvonta ja tiedolla johtaminen.

Palvelutuotanto

Palvelutuotanto jakaantuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palve-
lualueisiin, jotka jakaantuvat palveluyksiköihin ja jotka jakaantuvat toimintayksiköihin ja jotka kaikki vastaa-
vat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen palvelutuotannosta.

Alla on kuvattu palvelutuotannon palvelualueilla ja palveluyksiköissä tuotettavat palvelut.

1. Perhe- ja vammaispalveluiden palvelualueella tuotetaan perhepalveluiden ja vammaispalveluiden
palveluja.

Perhepalveluissa tuotetaan perheiden sosiaalipalveluita, neuvola/opiskeluhuolto/lasten ja nuorten mielen-
terveys sekä lastensuojelun palveluita. Vammaispalveluissa tuotetaan vammaispalvelukeskusten palveluita,
asumispalveluiden palveluita ja avopalveluiden palveluita.

2. Yleisten palveluiden palvelualueella tuotetaan peruspalveluita ja yliopistosairaala Kysin palveluita.

Peruspalveluissa tuotetaan sotekeskusten palveluita, työikäisten sosiaalipalveluiden palveluita ja osastojen
palveluita.

Yliopistosairaala KYSissä tuotetaan erityisen vaativia ja muut erikoissairaanhoidon palveluja hyvinvointialu-
eelle ja yhteistyöalueelle.

3. Ikääntyvien palveluiden palvelualueella tuotetaan ikäkeskuksen palveluita.

Ikäkeskuksessa tuotetaan asumispalveluiden palveluita, kotiin annettavien palveluiden palveluita sekä asia-
kas- ja palveluohjauksen palveluita.

4. Pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden palvelualueella tuotetaan pelastustoimen ja turvallisuuspal-
veluiden palveluita.



Pelastustoimessa tuotetaan onnettomuuksien ehkäisyn palveluita, pelastustoiminnan palveluita, toimialan
varautumisen palveluita, tilanne- ja johtokeskuksen palveluita sekä ensihoitopalveluiden palveluita. Turval-
lisuuspalveluissa tuotetaan varautumisen palveluita sekä valmiuden ja organisaatioturvallisuuden palveluita.

Toimialat jakaantuvat palvelutuotannossa palvelualueisiin, palveluyksiköihin ja toimintayksiköihin. Osa pal-
veluista jakaantuu maantieteellisesti jaettuihin kokonaisuuksiin ja osa palveluista jakaantuu palvelukokonai-
suuksien mukaan riippuen toiminnan luonteesta.

Hyvinvointialueen johtajan alaisuudessa suoraan ovat viestintä- ja markkinointi ja sisäisen valvonnan koko-
naisuus.

Konserni

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniin kuuluvat mm. hyvinvointialueelle siirtyvät In-houseyhtiöt. VATE
on päätöksellään lokakuussa 2021 linjannut aluevaltuustolle päätettäväksi tukipalvelujen tuottamisen pää-
osin In-houseyhtiöiden toimintana.

Konserniohjauksesta vastaa valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan aluehallitus, omistajaohjaus- ja
valvontajaosto sekä hyvinvointialuejohtaja.

Johtamisjärjestelmän tarkastelu

Koska on kyse merkittävästä uudistuksesta, voidaan esitettävää mallia pitää lähtötilanteen johtamismallina,
joka tarkastellaan uudelleen Hyvinvointialueen toiminnan ensimmäisinä vuosina, viimeistään kolmen – nel-
jän toimintavuoden jälkeen.

Esityslistan liiteaineistona jaetaan:

· Toimielinorganisaatio

· Viranhaltijaorganisaatio

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto hyväksyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen johta-
misjärjestelmän, joka on yhtenevä aluevaltuustolle esitettävän hallintosäännön kanssa.

14 § Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja kelpoisuusehdot

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hy-
vinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, viestintää, ta-
loudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamien toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Hallintosäännön mukaan hyvinvointialuejohtajan viran perustaa ja kelpoisuusehdot päättää aluevaltuusto.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan tulisi olla soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto.

Lisäksi valittavalta hyvinvointialuejohtajalta edellytetään:
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· vahvaa halua ja edellytyksiä kehittää hyvinvointialueen toimintaa

· kykyä muutoksen johtamiseen ja monialaisen verkostomaisen toimintaympäristön hallintaan

· vahvaa kokemusta asiantuntijaorganisaation ja konsernin johtamisesta

sekä kykyä tulokselliseen työskentelyyn

· julkishallinnon ja -talouden yleistä asiantuntemusta

· strategisen johtamisen taitoja

Johtamistehtävässä korostuu

· kyky yhteisöllisen toimintakulttuurin luomiseen ja sen jatkuvaa kehittämiseen

· vuorovaikutustaidot ja hyvä paineensietokyky

· hyvinvointialueen yhteiskunnallinen aseman kokonaisvaltainen ymmärrys ja poliittinen ohjaus

Hyvinvointialuejohtajan viran rekrytointiprosessin alustava aikataulutus on kuvattu alla.  

· 2.3. aluevaltuusto perustaa viran, vahvistaa kelpoisuusehdot ja päättää julistaa viran haettavaksi.

· 3.3. väliaikainen valmistelutoimielin julistaa viran haettavaksi.  

· 3.3.-18.3 klo 16.00 virkaan hakuaika. 

· 21.3. aluehallitus päättää hakijoista haastateltavat. 

· 23.-31.3 haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit.

· 25.4. soveltuvuusarviointien esittely aluehallitukselle. Aluehallitus tekee ansiovertailun ja esityksen
aluevaltuustolle. 

· 2.5. aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan. 

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

1) perustaa hyvinvointialuejohtajan viran

2) vahvistaa hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan ylemmän tiedekorkeakoulu-
tutkinnon

3) päättää julistaa viran haettavaksi

15 § Väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan valinta

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hy-
vinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
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Aluevaltuusto on 12 §:ssä perustanut hyvinvointialuejohtajan viran ja vahvistanut viran kelpoisuusehdot.

Hyvinvointialuejohtaja on hyvinvointialueen ylin viranhaltija ja esittelee mm. aluehallituksen käsittelemät
asiat. Jotta hyvinvointialueen hallinto, taloudenhoito ja muu toiminta saadaan käyntiin, on välttämätöntä,
että hyvinvointialueelle nimetään väliaikainen hyvinvointialuejohtaja. Väliaikainen hyvinvointialuejohtaja
toimisi virassa siihen saakka, kunnes varsinainen hyvinvointialuejohtaja aloittaa viranhoidon.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto:

1) valitsee muutosjohtaja Leila Pekkasen hyvinvointialuejohtajan virkaan, kunnes virka on vakinaisesti täy-
tetty ja virkaan valittu on ryhtynyt hoitamaan virkaa.

2) valitsee muutosjohtaja Jari Saarisen väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan viransijaiseksi Leila Pekkasen ol-
lessa poissa tai hänen ollessa muutoin estynyt hoitamasta virkaa.

3) valitsee muutosjohtaja Jukka Koposen väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan viransijaiseksi Leila Pekkasen ja
Jari Saarisen ollessa poissa tai heidän kummankin ollessa muutoin estynyt hoitamasta virkaa.

16 § Islab laboratoriokeskus hyvinvointiyhtymän perustamisen periaatepäätös

Valmistelija: Muutosjohtaja Antti Hedman, antti.hedman@kuh.fi, p. 044 717 2110

Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus ISLABin organisaatiomuotoon

Hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä diagnostiikkapalvelut on organisoitava uudella tavalla hyvin-
vointialueella ja hyvinvointialueiden muodostamilla yhteistyöalueilla. Samalla lainsäädäntö velvoittaa hyvin-
vointialueita sopimaan yhdessä diagnostiikkapalveluiden järjestämisestä. Diagnostiikan järjestämismahdolli-
suuksiin vaikuttavat hyvinvointialueille asetetut lainsäädännön rajoitteet. Lainsäädännössä on säännelty tar-
kasti, miten hyvinvointialueiden yhteistoiminta voidaan järjestää. Tämän lisäksi laki säätelee, miten valittu
yhteistyömuoto, esim. hyvinvointiyhtymä voi toimia. Myös aikaisempi lainsäädäntö vaikuttaa palveluiden
järjestämiseen, esimerkiksi tartuntalain vaatimusten kautta, joiden mukaan tietyt toiminnot vaativat viran-
omaispäätöksiä.

ISLABin nykyinen organisaatiomuoto ei uuden lainsäädännön mukaan ole mahdollinen useamman hyvinvoin-
tialueen omistamana, vaan kuntayhtymät purkautuvat vuoden 2022 lopussa. Tästä syystä tilalle on perustet-
tava uusi yhtiö- tai yhtymämalli.

Hyvinvointiyhtymä on perustettava vuonna 2022, jotta katkeamaton palvelutoiminta voidaan turvata
1.1.2023 alkaen (katso liitteenä oleva taustamateriaali).

Hyvinvointiyhtymän perusteet

ISLAB on valmistautunut usean vuoden aikana SOTE-palveluiden muutokseen tekemällä eri näkökulmista tar-
vittavia selvityksiä ja vaihtoehtoja. Vuoden 2017 aikana laadittiin selvitys toimimisesta osakeyhtiömallissa,
jota vuonna 2019 jatkettiin teettämällä liikelaitoskuntayhtymän arvonmääritys. Kevään 2021 aikana laadittiin
vielä rakennevaihtoehtoja kuvaava raportti päätöksenteon tueksi.

Tehtyjen selvitysten ja nyt voimassa olevan sote-lainsäädännön perusteella tehdyn ulkopuolisen arvioinnin
perusteella hyvinvointiyhtymä on tarkoituksenmukaisin ja taloudellisin vaihtoehto laboratoriopalveluiden
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tuottamiseksi nykyisten ISLABin omistajien toiminnan siirtyessä hyvinvointialueille (Verona Consulting Oy,
kevät 2021, selvitys oheismateriaalina).

Nykyisten omistajien tahtotila, linjaukset erityisvastuualueen (Erva) järjestämissopimuksessa

Hyvinvointiyhtymän perustamisen tahtotila on linjattu syksyn 2021 aikana Ervan johtoryhmässä. ISLAB Labo-
ratoriokeskuksen yhtymämuodon muutos hyvinvointiyhtymäksi on kuvattu ja sovittu Erva-järjestämissopi-
muksessa, joka on hyväksytty järjestämisvastuussa olevien sairaanhoitopiirien valtuustoissa syksyllä 2021 (
PSSHP 25.10.2021 § 12, Siun sote 9.11.2021 § 48, Essote 11.11.2021 § 64). Linjausten mukaan hyvinvointiyh-
tymä tulisi jatkossa tuottamaan laboratoriopalvelut Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvoin-
tialueille.

Laboratoriotoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Hyvinvointiyhtymän toimintamallia, hallintoa ja taloutta koskevat säädökset tulevat olemaan hyvin saman-
laisia kuin nykyisten liikelaitoskuntayhtymien, joten ISLABin nykyinen toimintamalli sopii hyvin pohjaksi hy-
vinvointiyhtymän toiminnalle.

ISLABin toiminta, sopimukset, sekä olemassa oleva infrastruktuuri (henkilöstö, toimipisteverkosto, tieto-
verkko, tietojärjestelmät ja niihin rakennetut integraatiot) voidaan saumattomasti siirtää hyvinvointialueille,
joten siirto ei aiheuta minkäänlaisia katkoksia palvelun tuottamisessa.

Hyvinvointiyhtymän perustaminen

Hyvinvointiyhtymä perustetaan hyvinvointialueiden välisellä perussopimuksella (Laki hyvinvointialueesta
611/2021 § 59).

Yhtymän perustamisen aikataulu varmistuu osana hyvinvointialueen valmistelutyötä. Keskeistä on varmistaa,
että kaikki perussopimuksen vaatimat kokonaisuudet saadaan päätettyä ja sopimusluonnos rakennettua.
Valmistelu edellyttää, että laboratoriopalveluiden omistaja hyvinvointialueet muodostavat tulevaisuudesta
yhteisen näkemyksen ja vievät toiminnan kehitystä yhdessä eteenpäin.

Valmistelun ohjausryhmä

ISLAB liikelaitoskuntayhtymä on perustanut hyvinvointiyhtymän valmisteluita koordinoivan ohjausryhmän,
jonka jäseniksi on kutsuttu hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielimien (VATE) edustajat. ISLAB
valmistelee asiat VATE-käsittelyihin yhteistyössä ohjausryhmän kanssa.

Valmisteluryhmä on tammikuun 2022 kokouksessaan esittänyt päätösprosessille seuraavaa järjestystä ja ai-
kataulua:

helmikuu: käsittely hyvinvointialueiden väliaikaisessa toimielimessä

maaliskuu: asian esittely ja periaatepäätös hyvinvointiyhtymän perustamisesta hyvinvointialueiden valtuus-
toissa

maalis-huhtikuu: perussopimuksen ja perustamispäätöksen valmistelu ja hyvinvointialueiden hallituskäsit-
telyt

huhtikuu: hyvinvointiyhtymän perustamispäätös ja perussopimuksen hyväksyminen hyvinvointialueiden val-
tuustoissa

kesä-syyskuu: hyvinvointiyhtymän järjestäytyminen, pakollisten toimilupien hakeminen, palveluiden kilpai-
lutukset, toiminnan ja henkilöstön siirron valmistelu



syksy/loppuvuosi 2022: seuranta hyvinvointialueiden hallituksissa ja valtuustoissa

31.12.2022/1.1.2023: toiminnan siirtyminen uudelle hyvinvointiyhtymälle ja liikelaitoskuntayhtymän lak-
kauttaminen

Hyvinvointialueiden valtuustojen tulee tehdä periaatepäätös hyvinvointiyhtymän perustamisesta, jotta val-
mistelua voidaan jatkaa ja varsinainen perustamispäätös saadaan hyvinvointialueiden valtuustojen käsitte-
lyyn huhtikuussa 2022. Tällä menettelyllä turvataan laboratoriotoimintojen jatkuvuus vuoden 2023 alusta.
Hyvinvointiyhtymän perustaminen edellyttää perussopimuksen valmistelua.

Valmistelutyöryhmänä toimii hyvinvointiyhtymän valmistelua koordinoiva edellä kuvattu ohjausryhmä, jo-
hon on nimetty edustajat hyvinvointialueilta ja nykyisistä omistajista sekä ISLABin ylimmästä johdosta.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että laboratoriopalvelujen järjestämistä varten pää-
tetään käynnistää Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden yhteisen laboratorio-
toiminnan hyvinvointiyhtymän perustaminen. Varsinainen perustamispäätös ja perussopimus tuodaan hy-
vinvointialueiden valtuustojen käsittelyyn huhtikuussa 2022.

17 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle Kiinteistö Oy Mustin-
lammen 500.000 € luottolimiitistä”.

Valmistelija: Hankehallinnoija Tarja Miettinen, tarja.miettinen@pohjois-savo.fi, p. 044 714 2664

Voimaanpanolain 39 §:ssä on määräykset siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimivallasta. Säännöksen
mukaan sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin viranomainen ei voi voimaanpanolain 21 §:ssä tarkoitetun
selvityksen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia,
paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle
suostumuksen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on pyytänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueelta hyväksyntää alla ole-
valle asialle. Kiinteistö Oy Mustinlampi on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 100% omistama
tytäryhtiö.

”Kiinteistö Oy Mustinlammella on ollut Pohjois-Savon osuuspankissa 500.000 € luottolimiitti kassavirran ta-
saamisen takia. Pankkipalvelut kilpailutettiin syksyllä 2021 uudelleen ja pankkipalveluiden tuottajaksi valittiin
8.11.2021 Danske Bank /S, Suomen sivuliike. Luottolimiitti tarvitaan myös Danske Bankin pankkitilille. Luot-
tolimiitille tarvitaan vakuudeksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 100 % takaus, joka edellyttää
kuntayhtymän hallituksen käsittelyä 14.2.2022 ja 28.3.2022 sekä valtuuston käsittelyä 28.3.2022. Omavel-
kaiselle takaukselle haetaan hyväksyntä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan 14.2.2022 hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esi-
tyksen ja päätti esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle hyväksyttäväksi, että Pohjois-Savon sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä voi myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle Kiin-
teistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä”.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:
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Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy, että Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliik-
keelle Kiinteistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä”.

18 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy Mustinlammen 3 450 000
€ lainasta

Valmistelija: Hankehallinnoija Tarja Miettinen, tarja.miettinen@pohjois-savo.fi, p. 044 714 2664

Voimaanpanolain 39 §:ssä on määräykset siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimivallasta. Säännöksen
mukaan sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin viranomainen ei voi voimaanpanolain 21 §:ssä tarkoitetun
selvityksen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia,
paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle
suostumuksen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on pyytänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueelta hyväksyntää alla ole-
valle asialle. Kiinteistö Oy Mustinlampi on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 100% omistama
tytäryhtiö.

”Kiinteistö Oy Mustinlammelle on 13.8.2012 myönnetty Kuntarahoitus Oyj:n laina (lainan alkuperäinen pää-
oma 3 500 000 €) erääntyy 30.6.2022, jolloin lainasta on edelleen maksamatta 3 450 000 €. Lainan uudelleen
rahoitukselle tarvitaan vakuudeksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 100 % omavelkainen ta-
kaus, joka edellyttää kuntayhtymän hallituksen käsittelyä 14.2.2022 ja 28.3.2022 sekä valtuuston käsittelyä
28.3.2022. Omavelkaiselle takaukselle haetaan hyväksyntä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan 14.2.2022 hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esi-
tyksen ja päätti esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle hyväksyttäväksi, että Pohjois-Savon sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä voi myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy Mustin-
lammen 3 450 000 € erääntyvälle lainalle korkoineen ja perimiskuluineen”.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy, että Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy
Mustinlammen 3 450 000 € erääntyvälle lainalle korkoineen ja perimiskuluineen.

19 § Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulun hyväksyminen

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 044 717 9460

Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulut vuodelle 2022 on valmisteltu ottaen huomioon mahdol-
lisimman kattavasti kuntien, maakuntaliiton ja sairaanhoitopiirin toimielinten kokoukset. Kokousaikatau-
luissa on pyritty välttämään päällekkäisyyksiä em. organisaatioiden toimielinten kokousten kanssa mutta yk-
sittäisiä päällekkäisyyksiä kokousaikatauluihin on jäänyt väistämättä.

Esityslistan liitteenä xx jaetaan kokousaikataulu vuodelle 2022.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:
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Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto hyväksyy aluevaltuuston ja aluehallituksen ko-
kousaikataulut vuodelle 2022.

20 § Hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessi 

Valmistelija: Juuso Tamminen

Hyvinvointialueella on oltava strategia (laki hyvinvointialueesta 611/2021 41§), jossa aluevaltuusto päättää
hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee
ottaa huomioon: 

· Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla; 
· Palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; 
· Hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
· Omistajapolitiikka; 
· Henkilöstöpolitiikka; 
· Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

Hyvinvointialueen strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishet-
kellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien to-
teuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteuttamisen arviointi ja seuranta. Hyvinvointialue-
strategian ottamisesta huomioon hyvinvointialueen talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään
115 §:ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa. 

Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa (järjestämislaki 612/2021 11§). Palvelustra-
tegiassa on otettava huomioon 22§:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet.
Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon
pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali-
ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalli-
set olosuhteet, palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Hyvinvointialueen
asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista palvelustrategian laadin-
nassa säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 29 §:ssä. 

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet yhdenvertaisen, laaduk-
kaan ja kustannusvaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle (sosiaali- ja terveydenhuollon
valtakunnalliset tavoitteet): 
· Yhdenvertaisuus, yhteensovittaminen, tasa-arvo 
· HYTE-yhteistyö & kunnat 
· TKKI ja tiedonhallinta 
· YTA yhteistyö ja työnjako 
· Tuottavuus & kustannusvaikuttavuus 
· Investoinnit 
· Varautuminen 
· Muut mahdolliset asiat. 

Pelastustoimen palveluista päätetään palvelutasopäätöksellä (Laki pelastustoimen järjestämisestä
613/2021 6§). Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on
otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä
aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja



niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston
vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palveluta-
son kehittämisestä. Päätöksen tulee olla voimassa määräajan. Hyvinvointialueen on tehtävä uusi palveluta-
sopäätös, jos uhkat, riskit tai 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttu-
vat oleellisesti. Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä ennen sen hyväksymistä aluehal-
lintoviraston lausunto. Aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista,
rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista. 

Kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen esittelee käynnistettävää strategiaprosessia kokouksessa. 

Strategiatyön käynnistäminen on käsitelty VATE-joryssä 7.2.2022, VATE-seurantaryhmässä 14.2.2022, missä
valmisteluesitys hyväksyttiin. Strategiatyö kytketään Suomen kestävän kasvun ohjelmaan siten, että hank-
keesta saadaan työkalu strategian toimeenpanoon.

Päätösehdotus, väliaikainen valmistelutoimielin:

Päätetään käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiatyön valmistelu yhteistyökumppanin kilpai-
lutuksella. Yhteistyökumppanilta haetaan tukea strategiatyön fasilitointiin ja asiakkaiden, työntekijöiden ja
sidosryhmien osallistamiseen prosessissa. 
 
Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta lokakuussa 2022. 
 
Strategiatyön tavoitteena on: 
· Laatia Pohjois-Savon hyvinvointialueelle yhteinen, innostava visio ja strategia vuosille 2023–2025. 
· Tunnistaa strategiatyön tueksi skenaariot ja toimintaympäristön muutokset lyhyellä ja pitkällä aikavä-

lillä sekä tehdä tiivis nykytilan arviointi. 
· Laatia strategian pohjalta konkreettinen toimintasuunnitelma.
· Osallistaa valmisteluun asiakkaat, henkilöstö ja sidosryhmät. 
 
Strategiatyön käynnistymistä ohjaa ennen aluevaltuuston järjestäytymistä väliaikaisen valmistelutoimieli-
men johtoryhmä. Aluehallituksen aloitettua toimintansa strategiatyö siirtyy sen ohjaukseen. 
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§ 32
Kannanotto tehokkaista ja elinvoimaa tukevista tukipalveluista, hajautettu malli

RauDno-2022-82

Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja

Liitteet
1 Pohjois-Pohjanmaan hva.pptx

Rautalammin kunnassa on tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt tukipalvelut, 
kuten ruokahuolto. THL:n kouluterveyskyselyssä Rautalammin kouluruokailu on 
saanut jo vuosia huippupisteet, lähes jokainen oppilas syö kouluruuan. Vuonna 2018 
Rautalampi oli ainoa kunta Suomessa, jossa yksikään 8-9 lk:n oppilas ei jättänyt 
väliin  ilmaisen kouluruokailua. Rautalammin kunnan keskuskeittiö valmistaa ruuan 
myös isolle joukolle vanhuksia ja varhaiskasvatuksen lapsia. Rautalammilla on pystytty 
varmistamaan hyvä ravitsemus vauvasta vaariin ja näin sen halutaan olevan 
jatkossakin. Mahdollisimman pitkälle paikallisista raaka-aineista valmistettu ja 
lämpimänä tarjoiltu ruoka maistuu, mutta se myös tukee paikallisia yrityksiä ja kunnan 
elinvoimaa. Lisäksi työpaikkojen säilyminen paikkakunnalla on pienille kunnille 
ensiarvoisen tärkeää.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelu käynnistyi syksyllä 2021. Tukipalveluiden 
järjestämisen osalta oli monta vaihtoehtoa ja kantavana ajatuksena oli, että ratkaisut 
tehdään niin, että turvataan kuntien ja hyvinvointialueen laadukkaat tukipalvelut. Tällä 
hetkellä tilanne näyttää Kuopion ulkopuolisten kuntien osalta huolestuttavalta. 
Vaihtoehdot ovat hävinneet ja esimerkiksi ruokahuollon palveluita olla työntämässä 
yhdelle yhtiölle. Valmistelun tuoksinassa on täysin unohtunut se, että 
hyvinvointialueen on hankala järjestää ateriapalvelut tehokkaasti yksin 
sosiaalitoimeen. Ja se, että kuntien keittiöissä on taitoa, tietoa ja kapasiteettia tuottaa 
aterioita kunnan ja hyvinvointialueen tarpeisiin. Ikäihmisten kotihoidossa hoivatyön 
tarve lisääntyy, kun kaikki eivät pysty lämmittämään kylmiä ruokia itse. Tämä 
tarkoittaa myös kasvavia kustannuksia, kun pitkään kehitettyjä, erinomaisesti toimivia, 
kustannustehokkaita ja ihmisläheisiä toimintamalleja ruokahuollon järjestämisessä 
suunnitellaan purettavaksi. Siirtyminen lähiruuan tarjoamisesta siihen, että kylmiä 
aterioita kuljetetaan kumipyörillä pitkiä matkoja ympäri maakuntaa, on myös 
ekologisuuden ja hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteiden kannalta erikoinen 
ratkaisu. Myöskään huoltovarmuuden kannalta suunniteltu järjestelmä ei ole kestävä. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on päädytty kuntien ja hyvinvointialueen 
yhteistyönä valmistelemaan kolmen tukipalveluyhtiön perustamista mm. seuraavilla 
perusteilla:

kunnissa on saatu aikaan tuntuvat synergiaedut ateria-puhtaus (sama henkilöstö 
osallistuu puhtauspalveluun ja ruuan jakeluun monesti n 10 -15 % säästö – se 
kannattaa säilyttää)
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markkinat ovat epätäydelliset, monella alueella ei markkinoilta ole helppoa edes 
ostaa – koska kiinteistöt sellaisia, että hyvinvointialueelle ei siirry sellaisia 
keittiötä kaikilla alueilla, jossa voidaan tuottaa koko homma,  kustannustason 
tuntuva nousu uhkana
monet ns .yhteiskeittiöt ovat muissa tiloissa kuin soten kiinteistöissä
julkisen sektorin ei kannata keskenään (eri organisaatiot) kilpailla osaavasta & 
sitoutuvasta henkilöstöstä – ongelma myös yksityisellä sektorilla jo nyt
hankinta voidaan tehdä ilman kilpailutusta
toiminta jatkuu tehokkaasti nykyisellään
alueellisten erojen ja ominaisuukset pystytään huomioimaan mm. lähiruoka
varautumisnäkökulma

Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyömuotona ovat mahdollisia hyvinvointiyhtymä tai 
yhteisesti omistettu yhtiö. Nämä voivat toimia molempien sidosyksikköinä, jolloin 
palvelut voidaa tuottaa vapaasti ja ostaa hankintalain estämättä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: / kielteinen/ ei vaikutusta myönteinen

- Lapsivaikutusten arviointi:  kielteinen/ ei vaikutustamyönteinen/

- Ympäristövaikutusten arviointi: / kielteinen/ ei vaikutustamyönteinen

- Yritysvaikutusten arviointi / kielteinen/ ei vaikutusta: myönteinen

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen

Kunnanhallitus päättää esittää VATE:lle ja Pohjois-Savon aluevaltuustolle, että 
tukipalveluiden osalta käynnistetään pikaisesti hajautettuun palvelutuotantoon 
perustuvien vaihtoehtoisten mallien valmistelu, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen mallin mukaisesti.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että tukipalvelut hankittaisiin ensisijaisesti kunnalta
/kunnilta.
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Päätös on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla.

Otteen oikeaksi todistaa

Rautalammilla
15.02.2022

Merja Koivula-Laukka
hallintojohtaja

Tiedoksianto asianosaiselle
Annettu tiedoksi sähköpostilla 15.2.2022.
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Oikaisuvaatimus
§32

Oikaisuvaatimusohje
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 
134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös 
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan 
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.



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, 7-19, 21-27, 29, 33.1, 34

Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueista annetun lain 139 §:n mukaan kirjal-
linen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 1-5, 7-19, 21-27, 29, 33.1, 34

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 6, 20, 28, 31-32, 33.2

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.

mailto:kirjaamo@pohjois-savo.fi


Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

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

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä.

B. VALITUSOSOITUS

Pykälät: 16, 20, 28, 31-32, 33.2

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu teh-
täväksi

- muutosvaatimuksen perusteet

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: 6, 20, 33.2

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.

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


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.

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.
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Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin
säädetä.

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

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)
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