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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen ylimääräinen kokous
17/2022

Ajankohta: torstai 3.3.2022 klo 12:30 – 13:34

Paikka: TEAMS

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

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen

PÄÄTÖS: Pj avasi kokouksen klo 12:30.

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla.

PÄÄTÖS: Kokoukseen osallistuminen todettiin liitteen 1 mukaisesti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajat

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina.

Esittelijän päätösesitys:

Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Timo Tuunainen ja Eija Peltonen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tuunainen ja Eija Peltonen.

PÖYTÄKIRJAMERKINTÄ:

Janne Niemeläinen totesi, että väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivalta voimaanpa-
nolain 8§:n mukaan päättyy, kunnes aluevaltuusto on aloittanut ja aluehallitus 21.3.2022
aloittanut toimintansa. Tästä syystä väliaikainen valmistelutoimielin panee täytäntöön alue-
valtuuston 2.3.2022 kokouspäätökset. Voimaanpanolain 10§ mukaiset tehtävät päättyivät
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väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä 28.2.2022, eli tämän jälkeen ei ole toimivaltaa tehdä
päätöksiä. Tästä syystä esityslistalla oleva asia 6 siirtyy aluehallituksen käsiteltäväksi.

5. HYTE 2023 rakenne ja tehtävät hyvinvointialueella

Valmistelija: Pekka Puustinen

Ylilääkäri Pekka Puustisen johdolla edistetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE-työtä
edellisessä sote-valmistelussa sovitun toimintamallin mukaisesti. Toimintojen siirtyessä hy-
vinvointialueelle tulee voimassa oleva HYTE-rakenne ja sen tehtävät hyväksyä aluehallituk-
sessa ja viedä aluevaltuustolle tiedoksi. Maakuntahallituksen ja PSSHP:n   nimeämä Poikkihal-
linnollinen HYTE-ryhmä on koordinoinut valmistelua ja se käsittelee aluevaltuustolle valmis-
teltavan esityksen 24.2.2022 kokouksessaan.

Suunniteltu aikataulu käsittelylle on:
- Väliaikainen valmistelutoimielin 3/2022.
- Aluehallitus

1. HYTE-rakenne ja tehtävät
2. HYTE-neuvottelukunnan toimintasääntö
3. Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma (hyväksyntä)

- Aluevaltuusto 5/2022, missä käsittelyssä
i. Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma (päätös)

ii. HYTE-rakenne ja tehtävät tiedoksi.

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

Pekka Puustinen esittelee asiaa VATElle.

Esityslistan liitteenä 2 HYTE-rakenne ja tehtävät.

Esittelijän päätösesitys:

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

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi saatu esittely HYTE 2023 rakenteesta ja tehtävistä hyvinvointialueella.
Asia viedään aluehallituksen kautta aluevaltuustolle käsiteltäväksi toukokuussa 2022, mikäli
kansallisen vähimmäistietovaatimuksen asetuksen kautta ei tule uusia huomioitavia mitta-
reita. HYTE-tiimi seuraa asetuksen valmistelua ja tarvittaessa muuttaa aikataulua.
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6. Lääkäreiden aktiivivapaat ja muun henkilöstön työaikasaldot

Valmistelija: Janne Niemeläinen

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

Asiaa on valmisteltu kokonaisuutena ottaen huomioon henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu.
Valmistelussa on lähdetty yhden viikon vapaiden siirtämisestä.

Henkilöstön siirtosopimukseen tulisi kirjata:

Luovutuksensaaja ja luovuttaja sopivat niiden luovuttajaorganisaatioiden osalta, joissa lääkä-
reiden aktiivivapaat on käsitelty palkallisina poissaoloina seuraavaa;

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

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

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

Ohje kentälle:

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

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

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

Kohtelu on tasa-arvoinen hoitohenkilöstölle sovittujen työaikapankkituntien mukaisesti.

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

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

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

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

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

- Työajan laajentaminen iltapainotteiseksi tulee lähiaikoina keskustelun aiheeksi.

Käsitelty VATE-joryssä 10.2.2022 ja yt-elimessä 1.3.2022.

Esittelijän päätösesitys:

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

PÄÄTÖS: Siirtyy aluehallituksen käsiteltäväksi, johtoryhmässä ja yt-ryhmässä 1.3.2022 korjatussa muo-
dossa.

7. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston 2.3.2022 kokouspäätösten toimeenpano

Hyvinvointialuelaki 148 § / Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

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

Esittelijän päätösesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää aluevaltuuston päätösten toimeenpanosta seu-
raavaa:

2 § Aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkirjan valinta
- Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Jari Saarinen täydensi
päätösehdotusta seuraavasti:

Aluevaltuusto päättää valita:
1) muutosjohtaja Janne Niemeläisen aluevaltuuston ja aluehallituksen kokous-
ten pöytäkirjanpitäjäksi määräaikaiseen ja osa-aikaiseen virkasuhteeseen
31.12.2022 saakka

2) hallintopalveluvastaava Virpi Kauppisen aluevaltuuston ja aluehallituksen
pöytäkirjanpitäjän sijaiseksi määräaikaiseen ja osa-aikaiseen virkasuhteeseen
31.12.2022 saakka Janne Niemeläisen ollessa poissa tai hänen ollessa muutoin
estynyt hoitamasta virkaa

3) hallintopäällikkö Henna Räsänen aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkir-
janpitäjän sijaiseksi määräaikaiseen ja osa-aikaiseen virkasuhteeseen
31.12.2022 saakka Janne Niemeläisen ja Virpi Kauppisen ollessa poissa tai
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heidän ollessa muutoin estynyt hoitamasta virkaa.
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjes-
tyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muuten-
kaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täytäntöön.
Pöytäkirjanpitäjäksi nimetylle ja hänen sijaisikseen nimetyille lähetetään pää-
töksestä pöytäkirjanote.

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

sihteereiksi hallintopalveluvastaava Virpi Kauppisen ja hallintopäällikkö
Henna Räsäsen.

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

4 § Pöytäkirjantarkistajien valinta
- Aluevaltuusto valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tar-

vittaessa ääntenlaskijoina.
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

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

5 § Asioiden käsittelyjärjestys
- Aluevaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes-

tykseksi.
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

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

6 § Läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa
- Aluevaltuusto päätti, että hyvinvointialueen valmistelun muutosjohtajilla ja

vastuuvalmistelijoilla sekä Kuopion kaupungin lakimies Vesa Toivasella on
läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

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

7§ Hallintosäännön hyväksyminen
-Aluevaltuusto päätti yksimielisesti, että hallintosääntöön muutetaan, että
aluevaltuuston kokouskutsut lähetetään 7 päivää aikaisemmin.
Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.
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- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole muu-
tenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen täy-
täntöön. Hallintosääntö tulee voimaan 4.3.2022.

8 § Aluevaltuuston vaalilautakunnan vaali
- Aluevaltuusto:

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

2) valitsi jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan.

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

9 § Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
- Aluevaltuusto:

1. päättää varapuheenjohtajien määrän
2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

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

10 § Aluevaltuustoryhmien järjestäytyminen
- Aluevaltuusto päätti hyväksyä aluevaltuustoryhmien järjestäytymisen.
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

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

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

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

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

12 § Aluehallituksen vaali
- Aluevaltuusto:

1) valitsee toimikaudekseen aluehallitukseen 13 jäsentä ja kullekin
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henkilökohtaisen varajäsenen.
2) päättää aluehallituksen varapuheenjohtajien määrän
3) valitsee aluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

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

13 § Tarkastuslautakunnan vaali
- Aluevaltuusto:

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

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

14 § Aluevaalilautakunnan vaali
- Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen aluevaalilautakuntaan puheenjohta-

jan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka
asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

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

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

vuodelle 2022.
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

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

16 § Hyvinvointialuejohtaja viran perustaminen ja kelpoisuusehdot
- Aluevaltuusto päätti:

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

- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-
jestyksessä ja että päätös kuuluu aluevaltuuston toimivaltaan eikä ole
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muutenkaan lainvastainen sekä päättää panna aluevaltuuston päätöksen
täytäntöön. Hyvinvointialuejohtajan virka laitetaan haettavaksi ajalla
3.3.2022 – 18.3.2022 klo 16:00. Haku julkaistaan Kuntarekryn ja hyvinvoin-
tialueen www-sivujen lisäksi Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa.

17 § Väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan valinta
- Aluevaltuusto:

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

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

18 § ISLAB laboratoriokeskus hyvinvointiyhtymän perustamisen periaatepäätös
- Aluevaltuusto päättää:
1) käynnistää laboratoriopalvelujen järjestämistä varten Pohjois-Savon, Etelä-
Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden yhteisen laboratoriotoiminnan
hyvinvointiyhtymän perustaminen. Varsinainen perustamispäätös ja perusso-
pimus tuodaan hyvinvointialueiden valtuustojen käsittelyyn huhtikuussa 2022.
2) nimetä Pohjois-Savon hyvinvointialueen neuvottelijoiksi Leila Pekkasen ja
Jari Saarisen.

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

19 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Danske Bank A/ S, Suomen sivuliik-
keelle Kiinteistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä
- Aluevaltuusto hyväksyi, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliik-
keelle Kiinteistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä.
o Vate:n puheenjohtajan Jari Saarinen täyden päätösehdotusta seu-

raavasti:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä edellytetään
1)Sairaanhoitopiirin hallitukselta kattavaa riskianalyysiä takausten
aiheuttamasta taloudellisesta riskistä sairaanhoitopiirille (liitettävä
sairaanhoitopiirin hallituksen päätökseen) sekä
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2) Riittäviä ja turvaavia vastavakuuksia Kiinteistö Oy Mustinlam-
melta.
Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

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

20 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiineistö Oy Mus-
tinlammen 3.450.000 € lainasta
- Aluevaltuusto päättää hyväksyä, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kun-

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

o Vate:n puheenjohtajan Jari Saarinen täyden päätösehdotusta seuraa-
vasti:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä edellytetään:
1)Sairaanhoitopiirin hallitukselta kattavaa riskianalyysiä takausten ai-
heuttamasta taloudellisesta riskistä sairaanhoitopiirille (liitettävä sai-
raanhoitopiirin hallituksen päätökseen) sekä
2) Riittäviä ja turvaavia vastavakuuksia Kiinteistö Oy Mustinlammelta.
Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

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

21 § Hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessi
- Aluevaltuusto päätti käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia-

työn valmistelun yhteistyökumppanin kilpailutuksella. Yhteistyökumppa-
nilta haetaan tukea strategiatyön fasilitointiin ja asiakkaiden, työntekijöi-
den ja sidosryhmien osallistamiseen prosessissa.
Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta
lokakuussa 2022.
Strategiatyön tavoitteena on:

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

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

o Laatia strategian pohjalta konkreettinen toimintasuunnitelma.
o Osallistaa valmisteluun asiakkaat, henkilöstö ja sidosryhmät.
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Strategiatyön käynnistymistä ohjaa ennen aluevaltuuston järjestäytymistä
väliaikaisen valmistelutoimielimen johtoryhmä. Aluehallituksen aloitettua
toimintansa strategiatyö siirtyy sen ohjaukseen.

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

22 § Muut asiat
- Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksen syntyneen laillisessa jär-

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

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa korjattu päätösesitys täydennyksineen ja poistoineen.
Kokouksen pöytäkirja liitetään tähän pöytäkirjaan liitteeksi 3.

8. Muut asiat

Esittelijän päätösesitys:

PÄÄTÖS: Kokous todettiin viimeiseksi, mutta karonkka pidetään 16.3.2022 juhlavin tunnelmin. Pu-
heenjohtajaa kiitettiin hyvin johdetusta valmistelusta. Kiitos myös kaikille vaten jäsenille.

9. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset.

Esittelijän päätösesitys:

Merkitään tiedoksi, että kokousvaraukset on tehty 1. kokouksessa sovitulla tavalla 16.3.2022
saakka (kokous + loppukaronkka) ja kokouskutsut on lähetetty varsinaisille jäsenille. Mikäli
jäsen ei itse osallistu tulee hänen itse siirtää kutsu varahenkilölleen.

PÄÄTÖS: Karonkka järjestetään klo 15:00 jälkeen.

10. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:34 ja onnitteli Leila Pekkasta urakan edistämisestä e
teenpäin.
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Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan.

Sähköpost. 3.3.2022

Jari Saarinen Tarja Miettinen
puheenjohtaja sihteeri

Sähköpost. 3.3.2022 Sähköpost. 3.3.2022
Timo Tuunainen Eija Peltonen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

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

Tarja Miettinen
hallintojohtaja

http://www.pshva.fi/
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Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys
Kokoukseen osallistuminen 3.3.2022

P/T P/T Asia nro JAA EI
T  Kirsi-Tiina Ikonen Eeva Suomalainen
T Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen

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

Ilkka Fritius T Kirsi Ruutala

Muut osallistujat:
T Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja
T Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja
T Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja

Petteri Alanko, viestintäjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:
Jussi Lampi

T Tarja Miettinen, sihteeri
T Satu Kapanen



T Pekka Puustinen, pth:n johtaja ja ylilääkäri
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Pohjois-Savon HYTE-rakenne ja 
tehtävät
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne ja tehtävät tulevalla 
hyvinvointialueella

Pekka Puustinen

HYTE-vastuuvalmistelija

Ylilääkäri, yksikönjohtaja, PSSHP
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Aikataulu

• Pohjois-Savon poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä 24.2.2022

• VATE 3.3.2022

• Aluehallitus
• HYTE-rakenne ja tehtävät (päätös)

• HYTE-neuvottelukunnan toimintasääntö (päätös)

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

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

• HYTE-rakenne ja tehtävät (tiedoksi)

• HYTE-neuvottelukunnan toimintasääntö (tiedoksi)



Työterveys-
huolto / 
apteekit

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

Ehkäisevän mt- ja 
päihdetyön verkosto

Ehkäisevä mielenterveys- ja 
päihdetyön koordinaattori

Hyvinvointialueen HYTE-tiimi
Hyvinvointitiedolla johtaminen

Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja järjestökoordinaattori

Kunta
Varhaiskasvatus ja 

opetus

Tekninen toimi

Liikunta- ja kulttuuri

Nuorisotoimi 

Kunnan HYTE-
ryhmä

Ehkäisevän 
mielenterveys-
ja päihdetyön 
koordinaattori

Kunnan HYTE-
koordinaattori

Jne…

HYTE-koordinaattorien 
verkosto

Kunnan hyvinvointitoimijat

EPT-
ryhmä 

Muut 
alaryhmät

Pohjois-Savon HYTE-rakenne 2023

Teemaverkostot

Hyvinvointialueen linja-organisaation HYTE-ryhmä

Hyvinvointialueen palvelutuotanto

A
lu

eellin
en

 ed
u

stu
s

Kunnassa toimiva 
järjestöfoorumi

Järjestö Järjestö Järjestö

Pohjois-Savon 
järjestöneuvosto

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

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

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

• Toimikausi 
• Kokous- ja toimintakäytännöt 

• Puheenjohtajan valinta 

• Sihteerin tehtävien hoitaminen 

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

• 3§ Hyvinvointialueen hallinto- ja johtamisjärjestelmä  

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

• 35§ Aluevaltuusto päättää 

• alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 

• 36§ Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta: Aluehallituksen muut tehtävät

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



HYVINVOINTIALUEEN PALVELUTUOTANTO

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

joutumisen ehkäisy, sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
• Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

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

ALUEHALLITUS

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

• HYTE-neuvottelukunnan nimeäminen
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 

hyväksyminen ja aluevaltuustoon vieminen

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

• Ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämistehtävä ja 
palvelutarpeiden selvittäminen

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

• Palveluntuottajien sopimusohjaus HYTE-näkökulmasta 

HYTE-NEUVOTTELUKUNTA

• HYTE-neuvottelukunnalle menevien asioiden valmistelu
(ryhmän sihteeristö)

• Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 
käytännön valmistelu yhteistyössä sidosryhmien kanssa

• Osaksi taloussuunnitelmaa, tilinpäätöstä ja strategiaa
• Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden koordinointi

• Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden 
vähentäminen

• Vanhemmuus vahvistuu

• Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen 
edistäminen

• Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy

• Tapaturmien ja väkivallan ehkäiseminen

• HYTE –resurssien, rakenteiden ja prosessien 
vahvistaminen

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

HYTE-teemaverkostojen johtaminen

• HYTE-koulutusten ja HYTE-tilaisuuksien koordinointi 

• Alueellinen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö 

• Vaikuttavien menetelmien jalkauttaminen ja ylläpito

ALUEELLISEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TEHTÄVÄT 2023

HYTE-TIIMI

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

johtaminen

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

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

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

• Palveluntuottajien sopimusohjauksen HYTE-tavoitteiden
valmistelu

• Mahdollisten HYTE- hankkeiden ohjausryhmänä toimiminen

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

Aika 02.03.2022 klo 10:00 - 13:42

Paikka Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, auditorio, 2.kerros,
Auditoriorakennus

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6
§ 2 Aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkirjanpitäjän valinta 7
§ 3 Aluevaltuuston ja aluehallituksen teknisten kokoussihtee-

reiden valinta
9

§ 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 11
§ 5 Asioiden käsittelyjärjestys 12
§ 6 Läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa 13
§ 7 Hallintosäännön hyväksyminen 15
§ 8 Aluevaltuuston vaalilautakunnan vaali 21
§ 9 Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

vaali
23

§ 10 Aluevaltuustoryhmien järjestäytyminen 25
§ 11 Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä 27
§ 12 Aluehallituksen vaali 35
§ 13 Tarkastuslautakunnan vaali 39
§ 14 Aluevaalilautakunnan vaali 42
§ 15 Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulun hyväk-

syminen
44

§ 16 Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja kelpoisuus-
ehdot

46

§ 17 Väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan valinta 48
§ 18 ISLAB laboratoriokeskus hyvinvointiyhtymän perustamisen

periaatepäätös
50

§ 19 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Danske Bank A/S,
Suomen sivuliikkeelle Kiinteistö Oy Mustinlammen
500.000 € luottolimiitistä

54

§ 20 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuntarahoitus
Oyj:lle Kiinteistö Oy Mustinlammen 3 450 000 € lainasta

56

§ 21 Hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessi 58
§ 22 Muut asiat 61
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Osallistujat

Nimi Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Aholainen Anne jäsen

Anttila Riitta jäsen
Auvinen Harri jäsen
Back-Hytönen Minna jäsen
Berg Marja jäsen
Cederberg Björn jäsen
Daavitsainen Risto jäsen
Eestila Markku jäsen
Eskelinen Aleksi jäsen
Eskelinen-Fingeroos Miia jäsen
Essayah Sari jäsen
Grönlund Tiina jäsen
Hakokivi Nina jäsen
Haring Kari jäsen
Hedman Pia jäsen
Heikkinen Noora jäsen
Hynninen Kati jäsen
Hämäläinen Vuokko jäsen
Kaartinen Tiina jäsen
Kanniainen Aino jäsen
Kantele Kaisa jäsen
Kaurala Sari jäsen
Kilpi Marko jäsen
Kivelä Antti jäsen
Kokki Hannu jäsen
Kokkonen Mira jäsen
Koskinen Allu jäsen
Kumpusalo-Vauhkonen Anne jäsen
Kärkkäinen Ilpo jäsen
Kärkkäinen Matti jäsen
Laasonen-Balk Teijamari jäsen
Linnanmäki Vesa jäsen
Loponen Kari jäsen
Markkanen Sallamaarit jäsen
Meriluoto Laura jäsen
Nousiainen Tiina jäsen
Ojala Annukka jäsen
Ojala Kari jäsen
Partanen Karoliina jäsen
Pellikka Minna jäsen
Peltola Outi jäsen
Pikkarainen Rauno jäsen
Pirkkalainen Riikka jäsen
Pitkänen Juha jäsen
Pitkänen Marjaana jäsen
Puurunen Kirsti jäsen



Pöytäkirja 1/2022 3

Pääkkö Sakari jäsen
Pöksyläinen Leena jäsen
Pöyhönen Arttu jäsen
Pöyhönen Tarja jäsen
Raatikainen Riitta jäsen
Rautiainen Merja jäsen
Reijonen Minna jäsen
Rissanen Mika jäsen
Rissanen Minna jäsen
Rossi Markku jäsen
Ruotsalainen Terttu jäsen
Ryynänen Olli-Pekka puheenjohtaja Puheenjohtajana § 1-9
Röppänen Neeta jäsen
Simpanen Mia jäsen
Siponen Markku jäsen
Sokka Irja jäsen
Timonen Pekka jäsen
Tirkkonen Veijo jäsen
Tsupari Hannu puheenjohtaja puheenjohtajana § 10 -

22
Väätäinen Tuula jäsen
Åhman Kati jäsen
Antikainen Mari vastuuvalmistelija
Hedman Antti muutosjohtaja Saapui klo 10.33 § 7

aikana
Janhonen Kari vastuuvalmistelija
Koponen Jukka muutosjohtaja
Korhonen Mikko muutosjohtaja
Niemeläinen Janne muutosjohtaja
Pekkanen Leila muutosjohtaja
Pekkarinen Tuomo muutosjohtaja
Saarinen Jari muutosjohtaja
Tamminen Juuso vastuuvalmistelija
Kauppinen Virpi Marita tekninen sihteeri
Räsänen Henna tekninen sihteeri

Poissa Kokko Simo
Semi Matti
Alanko Petteri
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Allekirjoitukset

Olli-Pekka Ryynänen Hannu Tsupari
puheenjohtaja § 1-9 puheenjohtaja § 10-22

Janne Niemeläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 22

Pöytäkirjan tarkastus 2.3.2022

Anne Aholainen Riitta Anttila
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshva.fi alkaen 03.03.2022
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Aluevaltuusto § 1 02.03.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Avalt 02.03.2022 § 1

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
järjestämiseksi.

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 hyvinvointialuelain 99 §
mukaan siten, että kokouskutsu on lähetetty viimeistään neljä päivää
ennen kokousta ja julkaistu samassa ajassa yleisessä tietoverkossa
Pohjois-Savon hyvinvointialueen internetsivuilla ja alueen
sanomalehdissä (Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat ja Warkauden
Lehti).

Aluevaltuusto on päätösvaltainen hyvinvointialuelain 108 § mukaan,
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Päätösehdotus Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokouksen avasi aluevaltuutettu Olli-Pekka Ryynänen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Aluevaltuusto § 2 02.03.2022

Aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkirjanpitäjän valinta

Avalt 02.03.2022 § 2
2/00.00.01/2022

Valmistelija: Tarja Miettinen, hankehallinnoija, puh. 044 714 2664,
tarja.miettinen@pshva.fi

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

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää valita muutosjohtaja Janne Niemeläisen
aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi
määräaikaiseen ja osa-aikaiseen virkasuhteeseen 31.12.2022
saakka.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Janne Niemeläinen, Henna Räsänen ja
Virpi Kauppinen jääväsivät itsensä ja  poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi klo 10.07.-10.09.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Jari Saarinen
täydensi päätösehdotusta seuraavasti:

Aluevaltuusto päättää valita:
1) muutosjohtaja Janne Niemeläisen aluevaltuuston ja
aluehallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi määräaikaiseen ja
osa-aikaiseen virkasuhteeseen 31.12.2022 saakka

2) hallintopalveluvastaava Virpi Kauppisen aluevaltuuston ja
aluehallituksen pöytäkirjanpitäjän sijaiseksi määräaikaiseen ja osa-
aikaiseen virkasuhteeseen 31.12.2022 saakka Janne Niemeläisen
ollessa poissa tai hänen ollessa muutoin estynyt hoitamasta virkaa

3) hallintopäällikkö Henna Räsänen aluevaltuuston ja aluehallituksen
pöytäkirjanpitäjän sijaiseksi määräaikaiseen ja osa-aikaiseen
virkasuhteeseen 31.12.2022 saakka Janne Niemeläisen ja Virpi
Kauppisen ollessa poissa tai heidän ollessa muutoin estynyt
hoitamasta virkaa

Hyväksyttiin täydennetty päätösehdotus.
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Jakelu
Halonen Kaarina
Janne Niemeläinen
Virpi Marita Kauppinen
Henna Räsänen
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Aluevaltuuston ja aluehallituksen teknisten kokoussihteereiden valinta

Avalt 02.03.2022 § 3
2/00.00.01/2022

Valmistelija: Tarja Miettinen, hankehallinnoija, puh. 044 714 2664,
tarja.miettinen@pshva.fi

Hyvinvointialuelain 112 §:n mukaan toimielimen päätöksistä
pidetään pöytäkirjaa.
Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksia varten tulee valita
tekniset kokoussihteerit.

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto valitsee aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousten
kokoussihteereiksi hallintopalveluvastaava Virpi Kauppisen ja
hallintopäällikkö Henna Räsäsen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
Henna Räsänen
Janne Niemeläinen
Virpi Marita Kauppinen
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Aluevaltuusto § 4 02.03.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Avalt 02.03.2022 § 4

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tar-
vittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aholainen Anne ja Anttila
Riitta sekä varalle Auvinen Harri ja Back-Hytönen Minna.
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Aluevaltuusto § 5 02.03.2022

Asioiden käsittelyjärjestys

Avalt 02.03.2022 § 5

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa

Avalt 02.03.2022 § 6
1/00.00.01/2022

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

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

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää, että hyvinvointialueen valmistelun
muutosjohtajilla ja vastuuvalmistelijoilla sekä Kuopion kaupungin
lakimies Vesa Toivasella on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston
kokouksissa.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että johtoryhmä sekä Vesa Toivanen
jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi klo
10.18-10.21.

Todetaan, että läsnäolo-ja puheoikeus on muutosjohtajilla: Leila
Pekkanen, Jari Saarinen, Antti Hedman, Jukka Koponen, Mikko
Korhonen, Janne Niemeläinen, Tuomo Pekkarinen sekä
vastuuvalmistelijoilla: Petteri Alanko, Mari Antikainen, Kari Janhonen
ja Juuso Tamminen sekä Vesa Toivasella.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Aluevaltuusto § 7 02.03.2022

Hallintosäännön hyväksyminen

Avalt 02.03.2022 § 7
3/00.01.01.00/2022

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

Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n mukaan aluevaltuusto
vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta 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;
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 kokoukseen 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;
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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 turvaamiseksi.

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 lääketieteellistä koulutusta antava yliopisto nimeää
enintään kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat
hyvinvointialueen 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 viranomaiselle oikeuden siirtää sille
siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida
enää siirtää edelleen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö pohjautuu Kuntaliiton
mallihallintosääntöön. Hallintosääntöä on käsitelty väliaikaisen
valmistelutoimielimen johtoryhmässä, poliittisessa
seurantaryhmässä ja poliittisten piirijärjestöjen kanssa sekä
väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteistoimintaelimessä.

Aikataulu koko hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanolle ja myös
hallintosäännön valmistelulle on ollut erittäin tiukka ja mm. kaikkia
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palvelutuotannon rakenteita ei ole vielä ehditty valmistella eikä
kuvata hallintosääntöön. Edellä olevasta johtuen hallintosääntö on
”liikkeelle lähtö malli” ja sitä tullaan täydentämään ja korjaamaan
vuoden 2022 aikana. Tehdyt täydennykset ja korjaukset tuodaan
aluevaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana.

Esityslistan liitteenä:
- hallintosääntö

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön. Hallintosääntö tulee
voimaan 4.3.2022 alkaen.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Hedman saapui kokoukseen klo
10.33.

Antti Kivelä teki esityksen § 8 Itä-Suomen Yliopiston edustajalla on
puhe – ja läsnäolo-oikeus aluehallituksen kokouksessa. Ehdotusta
kannattivat Sallamaarit Markkanen, Marjaana Pitkänen, Markku
Rossi, Minna Back-Hytönen, Björn Cederberg, Mira Kokkonen, Aino
Kanniainen, Anne Kumpusalo-Vauhkonen, Merja Rautiainen, Tarja
Pöyhönen, Minna Reijonen ja Minna Pellikka.

Rauno Pikkarainen vastusti Antti Kivelän esitystä.

Mira Kokkonen esitti korjauksen sivulle 4, § 3 hallituksen
puheenjohtajat on korjattava varapuheenjohtajat muotoon.

Risto Daavitsainen esitti, että hallintosäännön 2 § lisätään lause
Hoitotyön johtavana viranhaltijana toimii hoitotyön johtaja. Lisäksi
hallintosäännön 53 §:ään tehdään liitteen mukaiset muutokset.

Risto Daavitsainen täydensi esitystä, asia tuodaan käsiteltäväksi
jatkovalmistelun kautta.

Sari Essayah, Björn Cederberg, Anne Aholainen, Sari Kaurala,
Annukka Ojala, Vuokko Hämäläinen, Outi Peltola, Pekka Timonen,
Tiina Grönlund, Tiina Kaartinen, Laura Meriluoto, Kari Haring, Kirsti
Puurunen, Juha Pitkänen, Pia Hedman, Saana Rantonen, Leena
Pöksyläinen, Riitta Anttila ja Minna Reijonen kannattivat Risto
Daavitsaisen esitystä.

Sari Essayh esitti, että hallintosäännön 119 §, koska mielestämme
vaikka ensimmäisenä vuonna kyseiseen kohtaan tulee maan
hallitukselta erillinen rahoitus, niin tulevaisuudessa ko. raha on
etsittävä muusta budjetista. Alkuperäinen hallintosäännön muotoilu
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sitoo hyvinvointialueen budjettia riippumatta siitä, paljonko rahaa on
käytettävissä myöhemmin. Siksi esitämme 119 § alkuosan
muotoiluksi:
Aluevaltuusto voi halutessaan ottaa käyttöön valtuustoryhmätuen,
josta päätös tehdään vuosittain talousarvion puitteissa.
Aluevaltuustoryhmän tuki määräytyy aluevaltuustoryhmässä olevien
valtuutettujen määrän suhteessa. Määrä aluevaltuutettua kohden ei
voi ylittää 5000 euroa. Vuonna 2022 voidaan maksaa korkeintaan
puolet edellä mainitusta maksimimäärästä.

Sari Essayhin esitystä kannattivat Björn Cederberg, Annukka Ojala,
Leena Pöksyläinen, Pekka Timonen, Outi Peltola, Tiina Grönlund,
Minna Reijonen ja Riitta Anttila kannattivat Sari Essayahin esitystä.

Tarja Pöyhönen esitti, että hoitotyön johtajan asema, tehtävä ja
nimike ja vastuut määritellään hallintosäännössä huolellisen
valmistelun ja hallituskäsittelyn kautta.

Esitystä kannattivat Minna Back-Hytönen, Merja Rautiainen, Vesa
Linnanmäki, Mira Kokkonen, Riikka Pirkkalainen, Terttu
Ruotsalainen, Riitta Raatikainen, Sallamaarit Markkanen, Matti
Kärkkäinen, Aino Kanniainen, Markku Siponen, Pekka Timonen ja
Minna Pellikka.

Tarja Pöyhönen esitti neuvottelutaukoa. Sovittiin, että pyydettyjen
puheenvuorojen jälkeen pidetään neuvottelutauko.

Vuokko Hämäläinen esitti, että § 53 lisätään vastaavan lääkärin ja
sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan rinnalle johtajaylihoitaja.

Kari Ojala esitti, että periaatteelliset muutosesitykset tuodaan
valmistelun kautta päätettäväksi ja nyt hyväksytään ainoastaan
tekniset korjaukset. Markku Eestilä, Markku Rossi ja Ilpo Kärkkäinen
kannattivat Ojalan esitys.

Auvinen Harri esitti § 124, että aluevaltuuston kokouskutsu on
lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta. Ylimääräinen
aluevaltuuston kokous voidaan kutsua koolle 4 päivää ennen
aluevaltuuston kokousta.

Harri Auvisen esitystä kannattivat Kaisa Kantele, Noora Heikkinen,
Tiina Kaartinen, Marja Berg, Vuokko Hämäläinen, Outi Peltola, Ilpo
Kärkkäinen, Minna Reijonen, Minna Rissanen, Kari Haring, Pekka
Timonen, Leena Pöksyläinen, Juha Pitkänen, Kirsti Puurunen, Tiina
Grönlund.
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Anne Aholainen esitti, että 3 § viimeinen kappaleen muutos:
Hyvinvointialueen johtaminen perustuu hyvinvointialuestrategiaan ja
sen osana olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiaan,
alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan,
pelastustoimen palvelutasopäätökseen, taloussuunnitelmaan,
talousarvioon ja investointisuunnitelmaan, omavalvontaohjelmiin,
osallisuuden edistämisen suunnitelmaan sekä muihin valtuuston
päätöksiin.

Anne Aholaisen esitystä kannattivat Kaisa Kantele, Tiina Kaartinen,
Pia Hedman ja Hannu Kokki.

Nina Hakokivi käytti työjärjestyspuheenvuoron, että hallintosääntö
tuodaan uudelleen käsittelyyn.

Mira Kokkonen käytti työjärjestyspuheenvuoron ja pyysi
neuvottelutaukoa.

Erkki Virtanen esitti, että hallintosääntö hyväksytään ja tehdään
ponsiesitys muutosehdotuksista. Tuula Väätäinen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on kannatettuja esityksiä. Puheenjohtaja
keskeytti kokouksen neuvottelutauon ajaksi klo 11.30 – 11.46.

Ryhmäpuheenvuoron kaikkien ryhmien puolesta käytti Mira
Kokkonen. Ryhmien puheenjohtajat ovat tulleet siihen tulokseen,
että on tärkeää hyväksyä hallintosääntö ja tuleva aluehallituksen
puheenjohtaja ottaa keskustelussa esille tulleet asiat käsittelyyn
aluehallituksessa. Ryhmäpuheenjohtajat toivovat, että esityksen
tehneet vetävät esityksensä pois ja valmistelu tehdään
aluehallituksessa.

Ryhmäpuheenjohtajat esittävät, että aluevaltuuston kokouskutsut
lähetetään 7 päivää aikaisemmin. Lisäksi toivotaan, että
hallintosäännön valmistelusta pidetään iltakoulu ennen varsinaista
käsittelyä. Aleksi Eskelinen kannatti esitystä.

Antti Kivelä veti esityksensä pois.

Harri Auvinen veti aiemman esityksensä pois. Harri Auvinen esitti
aluevaltuuston kokouskutsun lähettämisen 7 päivää aikaisemmin.
Kaisa Kantele kannatti Harri Auvisen esitystä.

Anne Aholainen veti esityksensä pois.

Tarja Pöyhönen veti esityksensä pois.
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Aluevaltuusto päätti yksimielisesti, että hallintosääntöön muutetaan,
että aluevaltuuston kokouskutsut lähetetään 7 päivää aikaisemmin.
Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.
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Aluevaltuuston vaalilautakunnan vaali

Avalt 02.03.2022 § 8
1/00.00.01/2022

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

Hallintosäännön 149 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee
toimikaudelleen vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista
varten. Vaalilautakunnassa 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.

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto:
1) valitsee toimikaudelleen hallintosäännön 149 §:n mukaisen
vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten ja valitsee
siihen yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuustoryhmiä
valtuuston järjestäytyessa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

2) valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös Aluevaltuuston vaalilautakuntaan valittiin

jäsen                            varajäsen

Harri Auvinen               Kaisa Kantele
Leena Pöksyläinen Sanna Karhunen
Juha Pitkänen              Laura Meriluoto
Björn Cederberg          Annukka Ojala
Arttu Pöyhönen            Allu Koskinen
Terttu Ruotsalainen      Matti Kärkkäinen
Neeta Röppänen          Risto Daavitsainen
Tiina Grönlund             Ilpo Kärkkäinen

Aluevaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Terttu
Ruotsalainen ja varapuheenjohtajaksi Neeta Röppänen.



Pöytäkirja 1/2022 19

Aluevaltuusto § 8 02.03.2022

Jakelu
Aluevaltuuston vaalilautakuntaan valitut
Janne Niemeläinen
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Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Avalt 02.03.2022 § 9
6/00.00.01/2022

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

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

Hallintosäännön 7 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee
toimikaudekseen puheenjohtajan ja tarvittavan määrän
varapuheenjohtajia.

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

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto:
1. päättää varapuheenjohtajien määrän

2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Päätös Mira Kokko esitti aluevaltuuston puheenjohtajien määräksi kolme.
Ilpo Kärkkäinen kannatti esitystä.

Aluevaltuusto päätti, että varapuheenjohtajien määrä on kolme.

Aluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tsupari, 1.
varapuheenjohtajaksi Kati Hynninen ja 2. varapuheenjohtajaksi
Markku Rossi ja 3. varapuheenjohtajaksi Minna Reijonen.

Olli-Pekka Ryynänen luovutti kokouksen puheenjohtajan tehtävän
Hannu Tsuparille.
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Aluevaltuustoryhmien järjestäytyminen

Avalt 02.03.2022 § 10
1/00.00.01/2022

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

Hallintosäännön 117 §:n mukaan valtuutetut voivat muodostaa
valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.

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

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on
tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

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 päättää hyväksyä aluevaltuustoryhmien
järjestäytymisen.

Päätös Kirjallisen ilmoituksen valtuustoryhmän perustamisesta ovat
jättäneet:
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä
Perussuomalaisten Pohjois-Savon aluevaltuustoryhmä
Liike Nyt aluevaltuustoryhmä
Vihreä aluevaltuustoryhmä
Keskustan valtuustoryhmä
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Pohjois-Savon SDP:n aluevaltuustoryhmä

Aluevaltuusto hyväksyi valtuustoryhmien nimet ja
aluevaltuustoryhmien järjestäytymisen.
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Jakelu
Janne Niemeläinen
Valtuustoryhmien puheenjohtajat
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Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä

Avalt 02.03.2022 § 11
7/00.01.00/2022

Valmistelija: Leila Pekkanen, muutosjohtaja, puh. 040 830 2789,
leila.pekkanen@pshva.fi ja Jari Saarinen, muutosjohtaja, puh.
017 182 012, jari.saarinen@pshva.fi

Valmisteluvaiheet

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

Konsernirakenteen valmistelua jatkettiin johtoryhmän ja
pientyöryhmän työskentelynä. Lokakuussa 2021 toteutettiin laaja
johdolle ja esihenkilöille osoitettu verkkoaivoriihi. Kutsu lähetettiin
684 henkilölle ja vastausprosentti oli varsin hyvä, eli 40 %.
Verkkoaivoriihen toteutti Fountainpark. Tämän tuloksena saimme
laajan käsityksen siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon
johtamisrakenteen ja johtamisen kehittämisen valmistelussa.
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 muutoksen
läpiviennissä ja henkilöstön sitoutumisessa uuteen

Samalla kysyttiin myös tuntemuksia siitä, millä lailla tuleva muutos
koetaan. Tuleva muutos koetaan varovaisen positiivisena,
epävarmuus hieman vaivaa. 62 % oli positiivisella mielellä. Hyvällä

mailto:leila.pekkanen@pshva.fi
mailto:jari.saarinen@pshva.fi
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hengellä eteenpäin! 33 % vastaajista suhtautui neutraalisti ja vain 5
% kuvasi tuntemuksia negatiivisesti. Johtamisjärjestelmän ja
palvelujen 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 - terveys) integraatio. 
Integraation toteuttamista ovat korostaneet myös poliittisen
seurantaryhmän ja poliittisten piirijärjestöjen edustajat. 

Uudistuksen toimeenpanon aikataulu on hyvin lyhyt, mistä johtuen
poliittista toimielinrakennetta ja operatiivisen toiminnan
johtamisjärjestelmää on valmisteltu siten, että se voidaan käsitellä
hallintosäännön yhteydessä maaliskuun aluevaltuuston
kokouksessa.  Organisaatiorakenne tarvitaan pohjaksi myös muissa
valmistelutehtävissä, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon ja
asianhallinnan järjestelmien toimintaedellytyksinä sekä
hallintosäännön valmistelussa ja jo keväällä käynnistyvässä
talousarvion 2023 valmistelussa.  Edellä mainittujen 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
osallisuuden kehittämisen malleista ja mahdollisuuksista. 
Työpajatyöskentelyn sekä myöhempien kokousten tuloksia on
hyödynnetty käsittelyssä olevassa mallissa.

Johtamisjärjestelmä on hyväksytty poliittisessa seurantaryhmässä
hallintosäännön käsittelyn yhteydessä linjauksena VATEssa
tehtävälle esitykselle. Valtuusto vahvistaa johtamisjärjestelmän
hallintosäännön käsittelyn yhteydessä.   Toimielinorganisaatio
esitetään kuvana kokonaisuudessaan ja viranhaltijaorganisaatio
esitetään palvelualuetasolla. Yksityiskohtainen
toimintayksikkötasoinen organisaatiokuvaus valmistellaan
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operatiivisen toiminnan valmistelun yhteydessä ja näiltä osin
päätösvalta on hallintosäännön mukaan eri viranhaltijatasoilla

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 mukaisesti.

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 asiakassegmenttien mukaisesti
koostuvat perheiden ja vammaisten palvelut ja ikääntyvien palvelut.
Yleisten palvelujen lautakunnan alaisuudessa ovat työikäisten
palvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut, joka läpileikkaavat
kaikkien lautakuntien palvelukokonaisuudet.
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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 kokonaisvalvonnasta ja
koontiraportoinnista aluehallitukselle sekä potilas- ja
sosiaaliasiamiespalvelun järjestämiseen liittyvistä linjauksista.
Lisäksi tehtävänä on seurata palvelujen tasapuolisen saatavuutta ja
laadun seurantaa. Asiakaspalautejärjestelmän 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 konsernihallinnon 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 integraatiota.  Kustannusten kasvun
hillitseminen on mahdotonta, jos integraatio perustason sosiaali- ja
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta ei toteudu.

Neljän järjestäjän malli loogisina kokonaisuuksina tukee
yhdenvertaisten palveluiden saavutettavuutta. Palveluprosessien
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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 osaoptimoinnin 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 kehittäminen 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
asiantuntijasta johtajaksi.   Yhdistävä johtajuus ja uudistumiskyky
ovat integraation ohella merkittäviä hyvinvointialueen 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, kiinteistöhallinnon
palveluita ja tukipalveluiden palveluita.

2. Henkilöstöpalveluiden toimialalla tuotetaan
palvelussuhdepalveluita, työhyvinvointipalveluita,
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 palveluja sekä pelastustoimen 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 palvelualueisiin, jotka
jakaantuvat palveluyksiköihin ja jotka jakaantuvat toimintayksiköihin
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 vammaispalveluiden palveluja.

Perhepalveluissa tuotetaan perheiden sosiaalipalveluita,
neuvola/opiskeluhuolto/lasten ja nuorten mielenterveys 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.
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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 palveluita sekä asiakas- ja palveluohjauksen
palveluita.

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

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 palveluita.

Toimialat jakaantuvat palvelutuotannossa palvelualueisiin,
palveluyksiköihin ja toimintayksiköihin. Osa palveluista jakaantuu
maantieteellisesti jaettuihin kokonaisuuksiin ja osa palveluista
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 päätettäväksi
tukipalvelujen tuottamisen pääosin 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 – neljän toimintavuoden jälkeen.
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Esityslistan liitteenä:
- Toimielin ja viranhaltijaorganisaatio

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää hyväksyä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
johtamisjärjestelmän, joka on yhtenevä aluevaltuustolle
päätettäväksi esitetyn hallintosäännön kanssa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.



Pöytäkirja 1/2022 31

Aluevaltuusto § 12 02.03.2022

Aluehallituksen vaali

Avalt 02.03.2022 § 12
6/00.00.01/2022

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

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 valtuuston toimikautta lyhyempi.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan aluehallituksessa on 13 jäsentä.
Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä aluehallituksen
puheenjohtajan ja tarvittavan 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:

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 aluevaltuustoon. Säännöksen perusteella
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 tehtävässä;
3) hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun hyvinvointialueen palveluksessa olevaan
henkilöön;
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4) hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen
aluevaltuuston osalta hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
hyvinvointialueen palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on
kuitenkin vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde 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 aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien
asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa 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 myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa
vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunvalvonnasta.

Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin
hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen 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.
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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 kunnanvaltuusto- ja, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto:
1) valitsee toimikaudekseen aluehallitukseen 13 jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen.

2) päättää aluehallituksen varapuheenjohtajien määrän

3) valitsee aluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Päätös Aluevaltuusto valitsi aluehallitukseen seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:

jäsen varajäsen

Riitta Raatikainen Helena Kainulainen
Markku Siponen Tapio Tolppanen
Antti Kivelä Juho Pulkka
Aino Kanniainen Tarja Pöyhönen
Merja Rautiainen Anne Kumpusalo-Vauhkonen
Sari Essayah Annukka Ojala
Hannu Kokki Pekka Pollari
Kati Åhman Pia Hedman
Veijo Tirkkonen Risto Daavitsainen
Laura Meriluoto Soile Sirkka
Pekka Timonen Ilpo Kärkkäinen
Kari Ojala Sakari Pääkkö
Karoliina Partanen          Kirsi Moisander

Aluevaltuusto päätti aluehallituksen varapuheenjohtajien määräksi
kolme.

Aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Raatikainen ja 1.
varapuheenjohtajaksi Hannu Kokki sekä 2. varapuheenjohtajaksi
Antti Kivelä ja 3. varapuheenjohtajaksi Kari Ojala.
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Jakelu
Aluehallitukseen valitut luottamushenkilöt
Janne Niemeläinen
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Tarkastuslautakunnan vaali

Avalt 02.03.2022 § 13
1/00.00.01/2022

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

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

Hallintosäännön 12 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtä
monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuusryhmiä valtuuston
järjestäytyessä, jotka valitsee aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitsee
tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet,
puheenjohtajan 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 johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä 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.
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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
hyvinvointialueen 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 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:
Aluevaltuusto:

1. valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yhtä monta
jäsentä ja kullekin henkilökohtaista varajäsentä kuin
aluevaltuustossa on valtuustoryhmiä valtuuston järjestäytyessä

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

Päätös Aluevaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen                             Varajäsen

Noora Heikkinen Ulla Santti
Arto Nykänen Antti Valta
Riitta Anttila Mervi Laatikainen
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Vesa Hynynen Timo Lahtinen
Sanna Karhunen Saija Nivamo
Kirsti Puurunen Kaisa Korhonen
Juha Tykkyläinen Markus Jukarainen
Esa Tuovinen Taisto Toppinen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Puurunen sekä
varapuheenjohtajaksi Riitta Anttila.
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Aluevaalilautakunnan vaali

Avalt 02.03.2022 § 14
1/00.00.01/2022

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

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

Hallintosäännön 17 §:n mukaan aluevaalilautakunnassa on viisi
jäsentä, jotka valitsee aluevaltuusto. Aluevaltuusto 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:
Aluevaltuusto valitsee  toimikaudekseen aluevaalilautakuntaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi
varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
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Päätös Aluevaltuusto valitsee aluevaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Anssi
Kyllönen varapuheenjohtajaksi Irma Korhonen sekä jäseniksi Jarmo
Välijärvi,  Rauni Lamberg, Kalle Keinänen sekä varajäseniksi Maritta
Grönfors, Anne Roponen, Yrjö Waarna, Marjatta Ryhänen ja Pekka
Holopainen.
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Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulun hyväksyminen

Avalt 02.03.2022 § 15
13/00.00.01/2022

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

Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulut vuodelle 2022 on
valmisteltu ottaen huomioon mahdollisimman kattavasti kuntien,
maakuntaliiton ja sairaanhoitopiirin toimielinten kokoukset.
Kokousaikatauluissa on pyritty välttämään päällekkäisyyksiä em.
organisaatioiden toimielinten kokousten kanssa mutta yksittäisiä
päällekkäisyyksiä kokousaikatauluihin on jäänyt väistämättä.

Esityslistan oheisaineistona:
- aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulu vuodelle 2022

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää hyväksyä aluevaltuuston ja aluehallituksen
kokousaikataulut vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
Henni Savolainen
Luottamustoimihenkilöt
Petteri Alanko
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Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja kelpoisuusehdot

Avalt 02.03.2022 § 16
8/01.01.00/2022

Valmistelija: Leila Pekkanen, muutosjohtaja, puh. 040 830 2789,
leila.pekkanen@pshva.fi

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

Hyvinvointialuejohtaja johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena
hyvinvointialueen hallintoa, viestintää, taloudenhoitoa ja muuta
toimintaa sekä vastaa osaltaan aluevaltuuston ja aluehallituksen
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 hallintaan
- vahvaa kokemusta asiantuntijaorganisaation ja konsernin
johtamisesta
- sekä kykyä tulokselliseen työskentelyyn
- julkishallinnon ja -talouden yleistä asiantuntemusta
- strategisen johtamisen taitoja

Johtamistehtävässä korostuu
- 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.
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- 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.

Osa hakijoista osallistuu soveltuvuusarviointeihin. Valittavasta
henkilöstä hankitaan suojelupoliisin turvallisuusselvitys ja valittavalta
edellytetään huumausainetestiä koskeva todistus (laki yksityisyyden
suojasta työelämässä 6 §) sekä hyväksyttävä selvitys terveydentilasta.

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää:

1) perustaa hyvinvointialuejohtajan viran
2) vahvistaa hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi
soveltuvan ylemmän tiedekorkeakoulututkinnon
3) julistaa viran haettavaksi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan valinta

Avalt 02.03.2022 § 17
9/01.01.01/2022

Valmistelija: Tarja Miettinen, hankehallinnoija, puh. 044 714 2664,
tarja.miettinen@pshva.fi

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 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:
Aluevaltuusto:

1) valitsee muutosjohtaja Leila Pekkasen hyvinvointialuejohtajan
virkaan, kunnes virka on vakinaisesti 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.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Leila Pekkanen, Jari Saarinen ja Jukka
Koponen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 13.11 –
13.13.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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ISLAB laboratoriokeskus hyvinvointiyhtymän perustamisen periaatepäätös

Avalt 02.03.2022 § 18
10/00.04.01/2022

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

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 järjestämisestä. 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 järjestämiseen, esimerkiksi tartuntalain
vaatimusten kautta, joiden mukaan tietyt toiminnot vaativat
viranomaispäätöksiä.

ISLABin nykyinen organisaatiomuoto ei uuden lainsäädännön
mukaan ole mahdollinen useamman hyvinvointialueen omistamana,
vaan kuntayhtymät purkautuvat vuoden 2022 lopussa. Tästä syystä
tilalle on perustettava uusi yhtiö- tai yhtymämalli.

Hyvinvointiyhtymä on perustettava vuonna 2022, jotta katkeamaton
palvelutoiminta voidaan turvata 1.1.2023 alkaen.

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
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
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hyvinvointiyhtymä on tarkoituksenmukaisin ja taloudellisin vaihtoehto
laboratoriopalveluiden tuottamiseksi nykyisten ISLABin omistajien
toiminnan siirtyessä hyvinvointialueille.

Nykyisten omistajien tahtotila, linjaukset erityisvastuualueen (Erva)
järjestämissopimuksessa

Hyvinvointiyhtymän perustamisen tahtotila on linjattu syksyn 2021
aikana Ervan johtoryhmässä. ISLAB Laboratoriokeskuksen
yhtymämuodon muutos hyvinvointiyhtymäksi on kuvattu ja sovittu
Erva-järjestämissopimuksessa, 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 hyvinvointiyhtymä tulisi
jatkossa tuottamaan laboratoriopalvelut Pohjois-Savon, Etelä-Savon
ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueille.

Laboratoriotoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

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

ISLABin toiminta, sopimukset, sekä olemassa oleva infrastruktuuri
(henkilöstö, toimipisteverkosto, tietoverkko, 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
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hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielimien (VATE)
edustajat. ISLAB valmistelee asiat VATE-käsittelyihin yhteistyössä
ohjausryhmän kanssa.

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

· helmikuu: käsittely hyvinvointialueiden väliaikaisessa
toimielimessä

· maaliskuu: asian esittely ja periaatepäätös
hyvinvointiyhtymän perustamisesta 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 perustamisesta, jotta valmistelua voidaan jatkaa
ja varsinainen perustamispäätös saadaan hyvinvointialueiden
valtuustojen käsittelyyn huhtikuussa 2022. Tällä menettelyllä
turvataan laboratoriotoimintojen jatkuvuus vuoden 2023 alusta.
Hyvinvointiyhtymän perustaminen edellyttää perussopimuksen
valmistelua.
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Valmistelutyöryhmänä toimii hyvinvointiyhtymän valmistelua
koordinoiva edellä kuvattu ohjausryhmä, johon on nimetty edustajat
hyvinvointialueilta ja nykyisistä omistajista sekä ISLABin ylimmästä
johdosta.

Oheisaineistona:
- ISLAB taustamateriaali

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää:
1) käynnistää laboratoriopalvelujen järjestämistä varten Pohjois-
Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden yhteisen
laboratoriotoiminnan hyvinvointiyhtymän perustaminen. Varsinainen
perustamispäätös ja perussopimus tuodaan hyvinvointialueiden
valtuustojen käsittelyyn huhtikuussa 2022.
2) nimetä Pohjois-Savon hyvinvointialueen neuvottelijoiksi Leila
Pekkasen ja Jari Saarisen.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Hedman poistui esteellisenä asian
käsittelyn ajaksi klo 13.13-13.14.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Aluevaltuusto § 19 02.03.2022

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle
Kiinteistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä

Avalt 02.03.2022 § 19
11/02.05.05/2022

Valmistelija: Tarja Miettinen, hankehallinnoija, puh. 044 714 2664,
tarja.miettinen@pshva.fi

Voimaanpanolain 39 §:ssä on määräykset siirrettävän kuntayhtymän
viranomaisen toimivallasta. Sään-nöksen 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 olevalle asialle. Kiinteistö Oy
Mustinlampi on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 100
% omistama tytäryhtiö.

”Kiinteistö Oy Mustinlammella on ollut Pohjois-Savon osuuspankissa
500.000 € luottolimiitti kassavirran tasaamisen takia. Pankkipalvelut
kilpailutettiin syksyllä 2021 uudelleen ja pankkipalveluiden tuottajaksi
valittiin 8.11.2021 Danske Bank /S, Suomen sivuliike. Luottolimiitti
tarvitaan myös Danske Bankin pankkiti-lille. Luottolimiitille 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.
Omavelkaiselle takaukselle 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 Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle
Kiinteistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä”.

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää hyväksyä, että Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää 100 % omavelkaisen
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takauksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle Kiinteistö Oy
Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Janhonen poistui esteellisenä ko-
kouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 13.25 – 13.27.

Vate:n puheenjohtajan Jari Saarinen täyden päätösehdotusta seu-
raavasti:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä edellytetään:

1)Sairaanhoitopiirin hallitukselta kattavaa riskianalyysiä takausten
aiheuttamasta taloudellisesta riskistä sairaanhoitopiirille (liitettävä
sairaanhoitopiirin hallituksen päätökseen) sekä
2) Riittäviä ja turvaavia vastavakuuksia Kiinteistö Oy Mustinlam-
melta.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
Kiinteistö Oy Mustinlampi
Pohjos-Savon sairaanhoitopiiri
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Aluevaltuusto § 20 02.03.2022

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy
Mustinlammen 3 450 000 € lainasta

Avalt 02.03.2022 § 20
12/02.05.05/2022

Valmistelija: Tarja Miettinen, hankehallinnoija, puh. 044 714 2664,
tarja.miettinen@pshva.fi

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 olevalle 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 pääoma 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 takaus,
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 esityksen ja päätti esittää
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle hyväksyttäväksi, että Pohjois-
Savon sairaan-hoitopiirin kuntayhtymä voi myöntää 100 %
omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy
Mustinlammen 3 450 000 € erääntyvälle lainalle korkoineen ja
perimiskuluineen”.

Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää hyväksyä, että Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää 100 % omavelkaisen
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takauksen Kuntarahoitus Oyj:lle Kiinteistö Oy Mustinlammen 3 450
000 € erääntyvälle lainalle korkoineen ja perimiskuluineen.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Janhonen jääväsi itsensä ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 13.28-13.29.

Vate:n puheenjohtaja Jari Saarinen täydensi päätösehdotusta
seuraavasti:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä edellytetään:

1)Sairaanhoitopiirin hallitukselta kattavaa riskianalyysiä takausten
aiheuttamasta taloudellisesta riskistä sairaanhoitopiirille (liitettävä
sairaanhoitopiirin hallituksen päätökseen) sekä
2) Riittäviä ja turvaavia vastavakuuksia Kiinteistö Oy
Mustinlammelta.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
Kiinteistö Oy Mustinlampi
Pohois-Savon sairaanhoitopiiri
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Aluevaltuusto § 21 02.03.2022

Hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessi

Avalt 02.03.2022 § 21
14/00.01.02.00/2022

Valmistelija: Juuso Tamminen, vastuuvalmistelija, puh. 044 717
2111, juuso.tamminen@kuh.fi

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 laatimishetkellä sekä
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista
hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee
määritellä myös sen toteuttamisen arviointi ja seuranta. Hyvinvoin-
tialuestrategian 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 terveydenhuollon
palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa (järjestämislaki
612/2021 11§). Palvelustrategiassa 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, paikalliset
olosuhteet, palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä
kustannusvaikuttavuus. Hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen
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käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista
palvelustrategian laadinnassa säädetään hyvinvointialueesta
annetun lain 29 §:ssä.

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset
strategiset tavoitteet yhdenvertaisen, 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 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 palvelutason kehittämisestä. Päätöksen tulee
olla voimassa määräajan. Hyvinvointialueen on tehtävä uusi pal-
velutasopäätös, jos uhkat, riskit tai 8 §:ssä tarkoitetut
valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttuvat
oleellisesti. Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä
ennen sen hyväksymistä aluehallintoviraston lausunto.
Aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava
aluehallintovirastolle. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista,
rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta
arvioinnista.

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 hankkeesta saadaan työkalu strategian
toimeenpanoon.
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Päätösehdotus Väliaikainen valmistelutoimielin:
Aluevaltuusto päättää käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen
strategiatyön valmistelun yhteistyökumppanin kilpailutuksella.
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 aikavälillä sekä tehdä tiivis nykytilan
arviointi.
- Laatia strategian pohjalta konkreettinen toimintasuunnitelma.
- Osallistaa valmisteluun asiakkaat, henkilöstö ja sidosryhmät.

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat

Avalt 02.03.2022 § 22

Päätös
Varautuminen mahdollisten turvapaikan hakijoiden vastaanottoa
varten Tarinan sairaalan nopeaan käyttöönottoon.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.42.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 3, § 5, § 6, § 15, § 21, § 22

Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän-
töönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 2, § 4, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17,
§ 18, § 19, § 20

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä:

Aluevalitus

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oi-
kaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvin-
vointialue ja sen 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 1 tai 2
momentin nojalla oikeus tehdä aluevalitus.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvas-
tainen.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Kirjaamo
PL 1744 (käyntiosoite Minna Canthin katu 64)
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 hyvinvoin-
tialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kulut-
tua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen
verkkosivustolle.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

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

väksi
- muutosvaatimuksen perusteet

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am-
matti, asuinkunta ja postiosoite.

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.



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: 1-10

Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueista annetun lain 139 §:n mukaan kirjal-
linen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 1-10

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen
jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätök-
sestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja
sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikai-
suvaatimusta eikä aluevalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa kat-
sotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettä-
misestä, jollei muuta näytetä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvoin-
tialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.

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

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä.

B. VALITUSOSOITUS

Pykälät:

Valitusoikeus ja -perusteet

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu-
nut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös se, jolla on edellä ole-
van mukaan oikeus tehdä aluevalitus

Väliaikaisen valmistelutoimielimen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta aluevalituksella hallinto-oikeudelta.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muu-
ten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen ja -aika

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

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

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

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

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

(15.8.2003/743) [HE 187/2002]).

C. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Pykälät:

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

I Oikaisuohje

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

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20010055#a15.8.2003-743
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esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta
on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

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

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

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

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

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

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

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

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

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

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

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

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

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

unionin virallisessa lehdessä; tai

2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimuk-
set ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä
on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö,



valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti-
osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta,
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolain-
käyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimei-
senä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt-
täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

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

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

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

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

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Päätöksen nähtäväksi Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi . .20
asettamispäivämäärä:

Tiedoksianto Tämä päätös on
asianosaiselle:

☐ lähetetty tiedoksi kirjeellä . .20

________________________________________ lle
(asianosaisen nimi)

☐ lähetetty tiedoksi sähköpostilla . .20

________________________________________ lle
(asianosaisen nimi)

________________________________________
Tiedoksiantajan allekirjoitus

☐ luovutettu ssa . .20

________________________________________ lle
(asianosaisen nimi)



Lähettäjä:                                               Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                               torstai 3. maaliskuuta 2022 16.22
Vastaanottaja:                                       Miettinen Tarja; Peltonen Eija; Tuunainen Timo; Kapanen Satu; Kauppinen Virpi (SOTE hallinto)
Aihe:                                                         VS: UUSITTU pöytäkirja tarkistettavaksenne ja hyväksyttäväksi tähän spostiviestiin vastauksina
 
Hei, hyväksyn uudelleen. Kiitos taas oikein paljon. yt jari
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: torstai 3. maaliskuuta 2022 15.40
Vastaanottaja: Peltonen Eija <eija.peltonen@kuh.fi>; timo.tuunainen <timo.tuunainen@varkaus.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>; Kauppinen Virpi (SOTE hallinto)
<virpi.kauppinen@ylasavonsote.fi>
Aihe: UUSITTU pöytäkirja tarkistettavaksenne ja hyväksyttäväksi tähän spostiviestiin vastauksina
 
Hei Eija ja Timo sekä hyväksyjä Jari, tiedoksi Satu ja Virpi
 
korjasin pöytäkirjan aluevaltuuston täytäntöönpanopykälään aluevaltuuston kokouksessa täydennetyt päätöspykälät koskien 2§,
hallintosääntöä ja Mustinlammen molempia päätöksiä.
kokouksessa ajatus oli että aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjan liittämällä tämä olisi hoitunut, mutta tottahan toki ei jää väärän
tulkinnan varaa kun nämä korjataan myös vaten esittelyihin.
Teknisiä korjauksia siis ja pöytäkirjanotteet sovittiin että ne lähtee aluevaltuustolta eikä meiltä enää toisia perään 
 
kiitos pitkämielisyydestä tässäkin prosessissa
 
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.
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Lähettäjä:                                               Peltonen Eija <Eija.Peltonen@kuh.fi>
Lähetetty:                                               torstai 3. maaliskuuta 2022 16.16
Vastaanottaja:                                       Miettinen Tarja; Tuunainen Timo; Saarinen Jari; Kapanen Satu; Kauppinen Virpi (SOTE hallinto)
Aihe:                                                         VS: UUSITTU pöytäkirja tarkistettavaksenne ja hyväksyttäväksi tähän spostiviestiin vastauksina
 
Hei, en huomannut korjattavaa.  Siis pöytäkirjantarkastajana hyväksyn.
 
Terveisin Eija
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: torstai 3. maaliskuuta 2022 15:40
Vastaanottaja: Peltonen Eija <Eija.Peltonen@kuh.fi>; Tuunainen Timo <timo.tuunainen@varkaus.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>; Kauppinen Virpi (SOTE hallinto)
<virpi.kauppinen@ylasavonsote.fi>
Aihe: UUSITTU pöytäkirja tarkistettavaksenne ja hyväksyttäväksi tähän spostiviestiin vastauksina
 
Hei Eija ja Timo sekä hyväksyjä Jari, tiedoksi Satu ja Virpi
 
korjasin pöytäkirjan aluevaltuuston täytäntöönpanopykälään aluevaltuuston kokouksessa täydennetyt päätöspykälät koskien 2§,
hallintosääntöä ja Mustinlammen molempia päätöksiä.
kokouksessa ajatus oli että aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjan liittämällä tämä olisi hoitunut, mutta tottahan toki ei jää väärän
tulkinnan varaa kun nämä korjataan myös vaten esittelyihin.
Teknisiä korjauksia siis ja pöytäkirjanotteet sovittiin että ne lähtee aluevaltuustolta eikä meiltä enää toisia perään 
 
kiitos pitkämielisyydestä tässäkin prosessissa
 
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
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Lähettäjä:                                               Tuunainen Timo <Timo.Tuunainen@varkaus.fi>
Lähetetty:                                               torstai 3. maaliskuuta 2022 16.19
Vastaanottaja:                                       Peltonen Eija; Miettinen Tarja; Saarinen Jari; Kapanen Satu; Kauppinen Virpi (SOTE hallinto)
Aihe:                                                         Re: UUSITTU pöytäkirja tarkistettavaksenne ja hyväksyttäväksi tähän spostiviestiin vastauksina
 
Kelpaa myös minulle. Ja vielä kerran iso kiitos! Oli opettavainen matka!
Timo
 
Hanki Outlook for Android

From: Peltonen Eija <Eija.Peltonen@kuh.fi>
Sent: Thursday, March 3, 2022 4:16:17 PM
To: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi>; Tuunainen Timo <Timo.Tuunainen@varkaus.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>; Kauppinen Virpi (SOTE hallinto)
<virpi.kauppinen@ylasavonsote.fi>
Subject: VS: UUSITTU pöytäkirja tarkistettavaksenne ja hyväksyttäväksi tähän spostiviestiin vastauksina
 
Hei, en huomannut korjattavaa.  Siis pöytäkirjantarkastajana hyväksyn.
 
Terveisin Eija
 
Lähettäjä: Miettinen Tarja <tarja.miettinen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: torstai 3. maaliskuuta 2022 15:40
Vastaanottaja: Peltonen Eija <Eija.Peltonen@kuh.fi>; Tuunainen Timo <timo.tuunainen@varkaus.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>; Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>; Kauppinen Virpi (SOTE hallinto)
<virpi.kauppinen@ylasavonsote.fi>
Aihe: UUSITTU pöytäkirja tarkistettavaksenne ja hyväksyttäväksi tähän spostiviestiin vastauksina
 
Hei Eija ja Timo sekä hyväksyjä Jari, tiedoksi Satu ja Virpi
 
korjasin pöytäkirjan aluevaltuuston täytäntöönpanopykälään aluevaltuuston kokouksessa täydennetyt päätöspykälät koskien 2§,
hallintosääntöä ja Mustinlammen molempia päätöksiä.
kokouksessa ajatus oli että aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjan liittämällä tämä olisi hoitunut, mutta tottahan toki ei jää väärän
tulkinnan varaa kun nämä korjataan myös vaten esittelyihin.
Teknisiä korjauksia siis ja pöytäkirjanotteet sovittiin että ne lähtee aluevaltuustolta eikä meiltä enää toisia perään 
 
kiitos pitkämielisyydestä tässäkin prosessissa
 
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
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Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.


