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Vaten kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VATE 27.10.2021 § 58

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei
erityiset syyt ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti
sähköisesti. Tällöin valmistelutoimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa
siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan
lähettää vain suojatulla yhteydellä.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jäsentä on läsnä.
Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että lakimies Aki
Rasimuksella on toimielimen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Päätös:

Valmistelujohtaja täydensi esitystään niin, että asia 66 poistetaan listalta.
Valmistelutoimielin totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyi täydennetyn päätösesityksen.
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Vaten pöytäkirjantarkastajien valinta
VATE 27.10.2021 § 59

Valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi väliaikaisen
valmistelutoimielimen jäsentä aakkosjärjestyksessä.
Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Laine ja Seppo
Ruhanen.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen rahoituksen vahvistaminen
VATE 27.10.2021 § 60
85/02.02.01/2021

Asian valmistelija valmistelujohtaja Risto Kortelainen, 050 522 8677.
Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaishallinto on antanut toimeksi Verona
Consulting Oy:lle jatkaa hyvinvointialueen rahoituksen tarkastelua
siirryttäessä aluehallintoon vuoden 2023 alusta sekä esittää ne
asiakokonaisuuden, joihin väliaikaishallinnon ja maaliskuun alusta 2022
aluehallinnon on suunnattava vaikuttamistoimia.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen
rahoituksen vahvistaminen
Etelä-Savon hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen alueen sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialue on
merkittävässä roolissa alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämisessä
sekä on suurin yksittäinen työnantaja. Toimivat sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut vahvistavat myös
maakunnan roolia merkittävänä vapaa-ajan asukkaiden keskittymänä.
Kunnat ja kuntayhtymät järjestävät, tuottavat ja rahoittavat alueen sosiaalija terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 14 kuukauden ajan
31.12.2022 asti. 1.1.2023 käynnistyy hyvinvointialueiden perustoiminta ja
palvelujen rahoitus tulee suoraan valtiolta. Vuonna 2023 hyvinvointialueen
rahoitus perustuu kunnilta siirtyviin kustannuksiin ja vuodesta 2023
laskennalliseen rahoitukseen ja siirtymätasaukseen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoituslaki
34 §: Hyvinvointialueiden koko maan valtion rahoituksen tason
määräytyminen vuosina 2023 ja 2024. Hyvinvointialueiden valtion
rahoituksen koko maan taso vuonna 2023 perustuu kunnilta
hyvinvointialueille siirtyvien 5 §:ssä tarkoitettujen sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien kustannusten vuoden
2022 kuntien Valtiokonttorille toimittamien talousarviotietojen perusteella
laskettuun yhteismäärään, johon tehdään 7—9 §:ssä tarkoitetut
tarkistukset. Edellä 1 momentissa tarkoitettu koko maan valtion
rahoituksen taso tarkistetaan kunnilta siirtyvien sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteisten tehtävien
kustannusten osalta vuoden 2022 kuntien Valtiokonttorille toimittamien
palvelukohtaisten tilinpäätöstietojen perusteella. Vuoden 2022
talousarviotietoihin ja tilinpäätöstietoihin perustuvien kustannusten
erotus otetaan huomioon korjaamalla 6 §:ssä tarkoitettuja vuoden 2023
laskennallisia kustannuksia. Vuoden 2024 rahoituksen perusteena on 2
momentissa tarkoitettu vuoden 2023 tarkistettu koko maan rahoituksen
taso. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
1 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueiden rahoituksen laskennallista
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kohdentamista koskevasta menettelystä, laskelmia koskevien tietojen
keräämisestä ja laskelmien tarkistamisesta.
35§: Siirtymätasaus. Hyvinvointialueen rahoituksessa otetaan huomioon
siirtymätasauksena laskennallisten kustannusten mukaisen rahoituksen
ja hyvinvointialueen alueen kuntien toteutuneiden kustannusten erotus
siten kuin 2—5 momentissa säädetään. Jos hyvinvointialueen
laskennalliset kustannukset ovat toteutuneita kustannuksia suuremmat,
siirtymätasauksena hyvinvointialueen rahoituksesta vähennetään
laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotus kokonaan vuonna
2023 ja erotuksesta asukasta kohden seuraavasti: 1) enintään 10 euroa
vuonna 2024, 2) enintään 30 euroa vuonna 2025, 3) enintään 60 euroa
vuonna 2026, 4) enintään 90 euroa vuonna 2027, 5) enintään 150 euroa
vuonna 2028, 6) enintään 200 euroa vuonna 2029. Asukasta kohden
200 euroa ylittävä erotus tasataan toistaiseksi pysyvällä
siirtymätasauksella.
Jos hyvinvointialueen laskennalliset kustannukset ovat toteutuneita
kustannuksia pienemmät, siirtymätasauksena hyvinvointialueen
rahoitukseen lisätään laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten
erotus kokonaan vuonna 2023 ja erotukseen asukasta kohden
seuraavasti: 1) enintään 10 euroa vuonna 2024, 2) enintään 30 euroa
vuonna 2025, 3) enintään 60 euroa vuonna 2026, 4) enintään 75 euroa
vuonna 2027, 5) enintään 90 euroa vuonna 2028, 6) enintään 100 euroa
vuonna 2029. Asukasta kohden 100 euroa ylittävä erotus tasataan
toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu laskennallisten ja toteutuneiden
kustannusten erotus lasketaan vuoden 2022 tasolla. Hyvinvointialueen
alueen kuntien toteutuneet kustannukset otetaan huomioon
kuntakohtaisesti vuosien 2021 ja 2022 keskiarvoina, jotka korotetaan
vuoden 2022 koko maan tasolle. Keskiarvon laskennassa käytetään
vuodelta 2021 kuntien Valtiokonttorille toimittamia tilinpäätöstietoja ja
vuodelta 2022 kuntien talousarviotietoja. Toteutuneet kustannukset
tarkistetaan vuonna 2023 vuoden 2024 rahoituksesta lukien kuntien
Valtiokonttorille toimittamien vuoden 2022 palvelukohtaisten
tilinpäätöstietojen perusteella. Hyvinvointialueen siirtymätasaus
tarkistetaan vuoden 2026 rahoituksesta alkaen siten, että
siirtymätasaukseen lisätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kertoimen kanssa lasketun laskennallisen rahoituksen ja ilman kerrointa
lasketun laskennallisen rahoituksen erotus. Jos hyvinvointialueiden
rahoitukseen siirtymätasauksena yhteensä tehtävät vähennykset ovat
suuremmat kuin siirtymätasauksena yhteensä tehtävät lisäykset,
lisätään hyvinvointialueiden rahoitukseen tätä erotusta vastaava määrä.
Rahoituksen lisäys on kaikilla hyvinvointialueilla asukasta kohti yhtä
suuri.
Etelä-Savon hyvinvointialueen rahoitus on turvattava alueen asukkaiden
palvelutarpeen edellyttämällä tasolla. Uudistuksen tavoitteena on turvata
sekä hyvinvointialueiden että kuntien rahoitus 1.1.2023 alkaen. Eduskunta
on hyväksynyt kesäkuussa 2021 periaatteen, että kuntien talouden tila
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säilytetään muutosta edeltävällä tasolla. Uudistuksessa turvataan kuntien
asema hoitaa velvoitteensa.
Uudistuksen käytännön valmistelussa on huolehdittava rahoituksen
tavoitteiden toteutumisesta.
1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kirjataan oikein ja
täydellisesti vuoden 2022 talousarvioon sekä tulevaan vuoden 2021
tilinpäätökseen ja myöhemmin 2022 tilinpäätökseen. Tämä varmistaa
Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kyvyn
toimia palvelutarpeen kasvua edellyttämällä tavalla 1.1.2023 alkaen.
2) Etelä-Savon terveys- ja sosiaalihuollon diagnoositiedot tulee kirjata ja
tarkistaa huolellisesti vuoden 2019 osalta 1.12.2021 mennessä ja vuosien
2020 ja 2021 ennen huhtikuuta 2022. Nykyisten palvelun järjestäjien tulee
tarkistaa THL tarvevakiointikriteeristöön toimitetut tiedot. Selvityksessä on
käytävä ilmi, mitä diagnooseja on kirjattu omiin järjestelmiin ja onko näissä
eroa THL:lle lähetettyyn tietoon. Korjaukset on tehtävä THL:n
tietoaineistoon määräajoissa. Tällä on erityisesti merkitystä laskennallisen
rahoituksen tarvevakioituun osaan, joka edustaa tällä hetkellä Etelä-Savon
hyvinvointialueen tulevasta rahoituksesta noin 82 %.
3) Vaikuttaminen rahoituksen kriteeristöön. Etelä-Savon eri toimijoiden
tulee työskennellä yhdessä ja pyrkiä vaikuttamaan rahoitukseen ainakin
seuraavilla alueilla:
Etelä-Savon hyvinvointialueen vaikuttamisteemojen painopisteet ovat:
• Etelä-Savon hyvinvointialueen laskennallisen rahoituksen nostaminen
alueen palvelutarpeen edellyttämälle tasolle
• vaikuttaminen Etelä-Savon palvelutarpeen edellyttämään
laskennallisen rahoituksen kriteereihin
o Estää väkimäärän vähenemisestä aiheutuva rahoituksen
vähenemisen vaikutukset palvelutarpeen hoitamiseen. Vaatii
rahoituksen perälautamallin kehittämisen.
o Pelastustoimen kriteereiden kehittäminen palvelutarpeen
mukaisesti. Väkimäärän osuuden pienentäminen
pelastustoimen rahoituksen perusteissa.
o Paremmin palvelutarpeen huomioon ottavat tarvevakiokriteerit.
Tarvevakiokriteereiden on kokonaisvaltaisesti edistettävä
palvelutarpeen hoitamista ja mahdollistettava sosiaali- ja
terveydenhoidon kehittämisen vastaamaan tuleviin
palvelutarpeen muutoksiin.
o Ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvun huomioiminen
palveluiden kehittämisessä.
o Etelä-Savossa on yli 60.000 vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää
yli 300.000 vapaa-ajan asujaa. Vapaa-ajan asujien
palvelutarpeen edellyttämä rahoitus on oltava pysyvänä
tekijänä tarvevakioinninkriteereissä.
•

Kahden sairaanhoitopiirin mallista siirtyminen yhteen
hyvinvointialueeseen.
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•

•
•

•

Savonlinnan sairaalan aseman ja toiminnan turvaaminen soteuudistuksen lainsäädännön ja uudistuksen linjausten mukaisesti.
Olosuhdekriteereissä on oltava oma Savonlinnan ja Kemin sairaalan
turvaava rahoitusinstrumentti.
Laajan ympärivuorokautisen päivystävän sairaalan aseman
varmistaminen alueelle. Ympärivuorokautisen päivystyksen
turvaaminen Savonlinnan sairaalassa.
Työvoiman saatavuuden turvaaminen alueen ammattikorkeakoulun ja
ammattioppilaitosten aloituspaikkojen lisäämisellä. Yliopistollisen
terveyden- ja sosiaalityönkoulutuspaikkojen ja erikoistumisen
turvaaminen koko Itä-Suomessa.
Vaikuttamisen suunnitelma on kuvaus näiden alueiden edistämisestä
ja mitä hyvinvointialueen valmistelun tulisi tehdä eri vaiheissa
yhdessä kuntien, kuntayhtymien sekä maakuntaliiton kanssa. Lisäksi
on kuvattu mitä tekeminen tarkoittaa kansallisen päätöksenteon
osalta.

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin kuulee Verona Consulting Oy:n
asiantuntijoiden esitykset. Hyvinvointialueen rahoituksen määräytymisen
jatkotarkastelussa esitetyt valmisteluun liittyvät huomiot otetaan huomioon
hyvinvointialueen taloussuunnittelussa ja valmistelutoimielimen
työvaliokunta toteuttaa syksyllä 2021 vaikuttamistoimia esitetyn
suunnitelman ja asioiden edellyttämällä muulla tavalla.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.
Ulla Nykänen poistui kokouksesta klo 13.59.
Kari Aalto, Noora Hendolin, Jarmo Korhonen ja Petri Leino Verona Oy:stä
ja Vesa Vestala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
14.31.

Liitteet
211022_Siirtyvät kustannukset
Vaikuttamisen suunnitelma_tiivistys_22102021
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Linjaus Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta
VATE 27.10.2021 § 61
74/00.01.02.02/2021

Asian valmistelija valmistelujohtaja Risto Kortelainen, 050 522 8677.
Hyvinvointialueet ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan
itsehallinto. Laissa hyvinvointialueesta (611/2021/29.9.2021), lyhyemmin
aluelaissa, säädetään hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden hoidosta ja
tarkastuksesta sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista.
Sääntelyssä on yhtymäkohtia kuntalakiin. Poikkeuksia ovat mm. rajattu
yleinen toimivalta, investointiohjaus, lainanottovaltuusmenettely, toimitila- ja
kiinteistöhallinnon osaamiskeskus ja valtiontalouden tarkastusviraston
tarkastusoikeus.
Valmistelutehtävien toteuttamiseksi on tarpeen, että väliaikainen
valmistelutoimielin tekee valmistelua ohjaavan linjauksen hyvinvointialueen
organisaatiorakenteesta ja rakenteen keskeisistä osakokonaisuuksista.
Rakennelinjaus antaa riittävät lähtökohdan hallintosäännön valmistelulle,
joka on aluehallituksen ja edelleen valtuuston päätöksenteossa
maaliskuussa 2023, kun valtuusto aloittaa toimikautensa.
Aluelain 95 §:ssä säädetään hyvinvointialueen hallintosäännöstä, jossa
tulee olla tarpeelliset määräykset ainakin
1. hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista, kuten
toimielimistä ja johtamisesta, henkilöstöorganisaatiosta,
taloudenhoidosta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta, sisäisestä
valvonnasta sekä riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta
2. päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä asioista, kuten
toimivallan siirtämisestä, toimielinten kokoontumisesta, toimielimen
puheenjohtajan tehtävistä, esittelystä, tiedonhallinnan ja
asiakirjahallinnon järjestämisestä ja viestinnän periaatteista
3. aluevaltuuston toimintaan liittyvistä asioista.
Linjaus on edellytys hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion
valmistelun aloittamiselle kevättalvella 2022. Talousarvion tekeminen vaatii
tilikartan muodostamista ja myöhemmin henkilöstön palkkavarausten
kohdistamista kustannuspaikoille.
Linjaus on lisäksi tarpeen sille, että organisaationrakennelinjauksen
mukaan organisoidaan lakisääteisten sote-palvelujen ja pelastustoimen
palvelutuotannon valmistelu ja toimeenpanon aloittaminen. Tämä tehtävä
annetaan toimeksi palvelutuotannon toimialakohtaisille ohjausryhmille,
joista käytetään nimitystä toimialakohtaiset yhdistymisen ohjausryhmät.

Etelä-Savon hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin

Pöytäkirja

6

11

27.10.2021

Ohjausryhmien jäseninä ovat lakkaavien organisaatioiden johtoon kuuluvia
viranhaltijoita toimialan mukaan. Ohjausryhmissä asiat käsitellään
esittelystä. Esittelijöinä ovat uudistuksen vastuuvalmistelijat.
Organisaatiorakenteen osakokonaisuudet
Linjaus hyvinvointialueen organisaation osakokonaisuuksista on lähtökohta
valmistelulle ja toimeenpanolle. Organisaatiokokonaisuudet ovat:
1.
2.
3.
4.

luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinrakenne
hyvinvointialueen konsernijohto ja järjestämistehtävät
konsernihallinnon ja -palvelujen toimiala
palvelujen tuotannon toimialat.

I LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA
TOIMIELINRAKENNE

ALUEVALTUUSTO
-

Lakisääteiset toimielimet
- Hyvinvointialuelaki § 22, 24 ja 35

59 jäsentä
puheenjohtaja/varapuheenjohtajat
valtuustoryhmien puheenjohtajat

Muut toimielimet
- Hyvinvointialuelain 35 §:n mukaan
aluevaltuusto voi asettaa

1. Aluehallituksen alaisena toimivia
lautakuntia pysyviä tehtäviä varten

II PALVELU- JA HENKILÖSTÖJärjestämistehtävät
ORGANISAATIO
-

2.

Konsernihallinto- ja
palvelut

-

3.

Palvelutuotanto ja
palvelutoimialat

x jäsentä
puheenjohtaja/varapuheenjohtajat

- nuorisovaltuusto
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto

2. Johtokuntia liikelaitoksen tai
tehtävän hoitamista varten

3. Jaostoja aluehallitukseen,
lautakuntaan ja johtokuntaan

Hyvinvointialuejohtaja

hyvinvointialuestrategia
talous- ja voimavaraohjaus
palvelutuotannon ohjaus ja
valvonta ml. viranomaistehtävät
yhteistyö ja kumppanuudet
asukkaiden osallisuus ja
vaikuttaminen
strateginen palvelujen hankinta
viestintä
sisäinen valvonta ja riskien hallinta
tiedolla johtaminen sekä
suunnittelu, arviointi ja seuranta
kehittäminen, tutkimus ja opetus

Sosiaalipalvelut ml.
vammaispalvelut

Vaikuttamistoimielimet

ALUEHALLITUS
-

Ylin johto ja järjestämistehtävät

Pj+vpj+x jäsentä

Aluevaalilautakunta
Pj+vpj+3jäsentä (Vaalilaki § 12)

1.

Tarkastuslautakunta

-

hallituksen esittelijä
konsernijohtaja

Terveyspalvelut

Konsernihallinnon ja palvelujen toimiala
-

hallintopalvelut
henkilöstöpalvelut
talouspalvelut
tietohallinto ja ICT-palvelut
kiinteistö- ja tilapalvelut
tuotannolliset tukipalvelut
turvallisuus ja varautuminen

Ikääntyneiden
palvelut

Pelastus- ja
turvallisuuspalvelut

Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaatiorakenne (valmistelutoimielimen linjaus 27.10.2021).

1. Luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinrakenne
Hyvinvointialuelain 35 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava
aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Vaalilain
12 a §:ssä säädetään aluevaalilautakunnasta.
Muut toimielimet ovat hyvinvointialueen valtuuston päätettävissä. Aluelain
saman 35 §:n mukaan aluevaltuusto voi asettaa:
1. aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan
pysyväisluonteisia tehtäviä
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2. johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten
3. jaostoja aluehallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan.
Aluehallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä
asianomaisesta toimielimestä säädetään.
Aluehallitus ja aluevaltuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi
asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten toimikautensa
ajaksi.
Asiakkaiden oikeusturvaan liittyen erityisenä asiana on valtuuston
mahdollisuus perustaa yksilöasiain jaosto.
Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja tavoista.
Hyvinvointialuelain 32 §:ssä säädetään vaikuttamistoimielimistä.
Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen
(1) nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, (2) ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi
vanhusneuvosto sekä (3) vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvosto.
2. Hyvinvointialueen konsernijohto ja järjestämistehtävät
Aluelain 42 §:ssä säädetään hyvinvointialueen johtamisesta seuraavaa,
että hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän
hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen
toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen
alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Aluelain 50 § mukaan hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat
aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt
viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja
toimivallan jaosta. Konsernijohto vastaa hyvinvointialuekonsernissa
omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan
järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.
Aluevaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan aluehallituksen.
Aluelain 98 §:ssä säädetään valtuustoasioiden valmistelusta.
Aluehallituksen on valmisteltava aluevaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun
ottamatta asioita, jotka koskevat aluevaltuuston toiminnan sisäistä
järjestelyä tai tilapäinen valiokunta tai tarkastuslautakunta on valmistellut.
Aluehallituksessa asiat päätetään esittelystä, josta on määräykset
hallintosäännössä. Hyvinvointialuejohtaja toimii esittelijänä
aluehallituksessa sekä konsernijohtajana ja toteuttaa omistajaohjausta
aluehallituksen ohjeiden mukaisesti.
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Väliaikaisen valmistelutoimielimen on perusteltua linjata aluejohtajan
rekrytointijärjestelyt ja valinnan tavoiteaikataulu jo syksyllä 2021, jotta
valtuusto voi valita hyvinvointialuejohtajan keväällä 2022. Näin vältytään
virkajohtamisessa tilapäisjärjestelyistä.
Aluelain 7 §:ssä säädetään hyvinvointialueen järjestämisvastuusta.
Hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta,
hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja
palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien
palvelujen ja muiden toimenpiteiden: 1. yhdenvertaisesta saatavuudesta, 2.
tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, 3. tuottamistavan valinnasta,
4. tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä 5. viranomaiselle kuuluvan
toimivallan käyttämisestä.
Aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja vastaavat
järjestämisvastuun toteutumisesta. Käytännössä järjestämistehtävät on
organisoitava niin, että ne tukevat toimielinten päätöksentekoa ja sijoittuvat
organisaatiorakenteessa lähelle hyvinvointialueen konsernijohtoa.
Järjestämistehtäviin kuuluvat ainakin seuraavat osakokonaisuudet:
1. hyvinvointialuestrategia, joka sisältää hyvinvoinnin edistämisen,
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen linjaukset, lakisääteiset
palvelutavoitteet, omistajapolitiikan, henkilöstöpolitiikan ja asukkaiden
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
2. strateginen talous- ja voimavaraohjaus
3. palvelutuotannon ohjaus ja valvonta, joka sisältää viranomaistehtävät
4. sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ja tietosuojan
5. yhteistyö, kumppanuudet sekä asukkaiden osallisuus ja
vaikuttaminen
6. strateginen palvelujen hankinta
7. viestintä
8. tiedolla johtaminen sekä suunnittelu, arviointi ja seuranta
9. kehittäminen, tutkimus ja opetus.
3. Konsernihallinnon ja -palvelujen toimiala
Konsernihallinnon ja -palvelujen toimiala ohjaa ja koordinoi
hyvinvointialueen palvelu- ja henkilöstöorganisaation toimintaa sekä tarjoaa
organisaation toiminnan edellyttämät yhteiset hallinnon ja tuotannolliset
tukipalvelut.
Toimialaan kuuluvat seuraavat osakokonaisuudet:
1.
2.
3.
4.
5.

hallintopalvelut
talouspalvelut
henkilöstöpalvelut
tietohallinto ja ICT-palvelut
kiinteistö- ja tilapalvelut
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6. tuotannolliset tukipalvelut
7. turvallisuus ja varautuminen.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluvastuulla olevat
tehtäväkokonaisuudet liittyvät pitkälti konsernihallinnon ja -palvelujen
osakokonaisuuksiin.
Voimaanpanolain 10 §:n mukaan valmistelutoimielimen tehtävänä on
yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa
henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle: 1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä
henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön
siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi, 2. osallistua hyvinvointialueelle
siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen, 3. osallistua
hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja
velvollisuuksien selvittämiseen, 4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien
hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten
järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen, 5. valmistella hyvinvointialueen
toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa, 6.
osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen, 7. valmistella muut
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi
liittyvät asiat sekä toteuttaa edellä mainittujen kohtien riskienhallinta.
Konsernihallinnon ja -palvelujen toimialan valmistelu tapahtuu pitkälle
väliaikaishallinnossa muutosjohtajan johdossa hallinnon
valmisteluvastuisten toimesta kuitenkin niin, että lakkaavien/siirtyvien sotepalvelujen ja pelastustoimen nykyinen hallinnon johto osallistuu
yhdistymisen konsernihallinnon ohjausryhmissä.
4. Palvelujen tuotannon toimialat
Hyvinvointialueen palvelu- ja henkilöstörakenteessa on sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen tuotannon toimialat,
lyhyemmin palvelutoimialat, jotka tuottavat hyvinvointialueen tehtäviksi
säädettyjä lakisääteisiä sote- ja pelastuspalveluja alueen asukkaille.
Rakennelinjauksessa palvelutoimialat ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.

terveyspalvelut
sosiaalipalvelut
ikääntyneiden palvelut
pelastus- ja turvallisuuspalvelut.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen
sekä aikuissosiaalityön lisäksi vammaispalvelut, joihin sisältyy nykyinen
kehitysvammaisten erityishuolto. Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa alan erityspalveluja muille hyvinvointialueille merkittäviä määriä. Tarkasteltavaksi
tulee tarkoituksenmukainen organisointitapa tälle valtakunnalliselle
erityispalveliujen tuotannolle, joka on Etelä-Savon hyvinvointialueen
vahvuus.Tarkastelussa otetaan kantaa esimerkiksi mahdolliseen taseeriyttämiseen.
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Palvelujen tuotannon valmistelua, organisoitumista ja toimeenpanoa
linjaavat ja ohjaavat yhdistymisen palvelutoimialakohtaiset ohjausryhmät,
joiden jäsenet ovat lakkaavien/siirtyvien sote-palvelujen ja pelastustoimen
organisaatioiden nykyistä virkajohtoa.
Yhdistymisen toimialakohtaisten ohjausryhmien esittelijöinä toimivat
väliaikaisen valmistelutoimielimen palvelussuhteessa olevat
valmisteluvastuiset asiantuntijat. Näin varmistetaan, että palvelutuotannon
valmistelun ja toimeenpanon prosessit etenevät johdetusti ja saman
tahtisesti palvelutoimialoilla ja väliaikaishallinto tukee tässä työssä.
Yhdistymisen ohjausryhmien ensimmäisiä tehtäviä on aloittaa valmistella
palvelujen ja henkilöstön organisaatiorakenne sekä myöhemmin
palvelutuotannon johtamisjärjestelmät toimialakohtaisesti. Vaten
työvaliokunta ja muutosjohtaja johtavat ja ohjaavat näiden yhdistymisen
ohjausryhmien työskentelyä antamalla toimeksiannot ja tekemällä
tarvittavat linjaukset ja päätökset.
Muutosjohtaja on tehnyt päätökset yhdistymisen konsernihallinnon ja
palvelutoimialojen ohjausryhmien kokoonpanosta sekä
puheenjohtajista/esittelijöistä. Muutosjohtajan viranhaltijapäätökset ovat
liitteenä.
Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin antaa edellä esitetyn mukaisesti linjauksen
hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta, joka ohjaa ja on lähtökohta
valmistelulle ja suunnitellusti etenevällä toimeenpanolle.
Organisaatiorakenteen osakokonaisuudet ovat
1.
2.
3.
4.

luottamushenkilöorganisaatio ja -toimielinrakenne
hyvinvointialueen konsernijohto ja järjestämistehtävät
konsernihallinnon ja -palvelujen toimiala
palvelutuotannon toimialat, lyhyemmin palvelutoimialat.

Organisaatiorakenteen mukaisesti valmistelutoimielin linjaa
valmisteluvastuita eri osakokonaisuuksissa seuraavasti:
1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen työvaliokunta vastaa
luottamushenkilöorganisaation ja -toimielinrakenteen valmistelusta ja
rakenne-esityksestä. Luottamushenkilöorganisaation toimintaa ja
toimielinrakennetta käsitellään valmistelutoimielimen rinnalla
yhdistymisen seurantaryhmässä, jossa on alueen poliittisten ryhmien
edustajat sekä lakkaavien organisaatioiden johtavat luottamushenkilöt.
Lisäksi pidetään tarvittaessa rakenne-esitykseen liittyviä muita
poliittisten ryhmien tilaisuuksia.
2. Valmistelutoimielimen työvaliokunnan tehtävänä on valmistella myös
esitys hyvinvointialueen konsernijohdon toiminnan aloittamisesta ja
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siihen läheisesti liittyvän järjestämistehtävien hoitamista koskevan
toimintakokonaisuuden organisointi. Tähän tehtävään kuuluu vastata
hyvinvointialuestrategialuonnoksen ja strategia-aineiston valmistelusta.
Hyvinvointialuejohtaja toimii esittelijänä aluehallituksessa sekä
konsernijohtajana. Väliaikainen valmistelutoimielin linjaa syksyn 2021
aikana aluejohtajan rekrytointijärjestelyt ja valinnan tavoiteaikataulun.
Lähtökohta on se, että aluevaltuusto voi valita hyvinvointialuejohtajan
keväällä 2022. Näin vältytään hallituksen esittelytyöskentelyn ja
konsernijohtamisen tilapäisjärjestelyistä.
3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluvastuulla olevat
tehtäväkokonaisuudet liittyvät pitkälti konsernihallinnon ja -palvelujen
osakokonaisuuksiin. Konsernihallinnon ja -palvelujen toimialan
valmistelu tapahtuu väliaikaishallinnossa muutosjohtajan johdolla
hallinnon valmisteluvastuisten toimisesta niin, että lakkaavien
organisaatioiden nykyiset hallinnon johtavat viranhaltijat osallistuvat
työskentelyyn yhdistymisen hallinnon ohjausryhmissä.
4. Sote-palvelujen ja pelastustoimen palvelutuotannon valmistelua,
organisoitumista ja toimeenpanoa ohjaavat yhdistymisen
palvelutoimialakohtaiset ohjausryhmät, joiden jäsenet ovat
lakkaavien/siirtyvien sote-palvelujen ja pelastustoimen organisaatioiden
nykyisiä palvelujohdon viranhaltijoita.
Palvelutuotannon toimialakohtaisten ohjausryhmien esittelijöinä toimivat
väliaikaishallinnon palvelussuhteessa olevat valmisteluvastuiset
asiantuntijat, joiden työskentelyä johtaa muutosjohtaja. Näin varmistetaan,
että palvelutuotannon valmistelun ja toimeenpanon prosessit etenevät
johdetusti ja saman tahtisesti palvelutoimialoilla ja väliaikaishallinto tukee
tässä työssä.
Valmistelutoimielimen työvaliokunta antaa toimeksiannot palvelutuotannon
ohjausryhmien työlle ja tekee valmistelussa tarvittavat linjaukset ja
päätökset, joiden toimeenpanosta vastaa muutosjohtaja.
Palvelutuotannon yhdistymisen ohjausryhmien ensimmäisiä tehtäviä on
valmistella palvelujen ja henkilöstön organisaatiorakenne
palvelutoimialakohtaisesti.
Sosiaalipalvelujen toimialalla ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut
ja aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelut, joihin sisältyy nykyinen
kehitysvammaisten erityishuolto. Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa alan
erityspalveluja merkittävän määrän koko maata kattavasti muille
hyvinvointialueille.Tarkasteltavaksi tulee tarkoituksenmukainen
organisointitapa tärkeälle valtakunnalliselle erityispalveliujen tuotannolle,
joka on Etelä-Savon hyvinvointialueen vahvuus.Tarkastelussa otetaan
kantaa esimerkiksi mahdolliseen tase-eriyttämiseen.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.
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Vuoden 2022 aluevaalien palkkiot ja niiden maksatus
VATE 27.10.2021 § 62
75/00.01.02.02/2021

Asian valmistelijat muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577 ja lakimies Aki Rasimus, 040 656 7444.
Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Ennakkoäänestys on ajalla
12.–18.1.2022 ja uusi aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun
lain (616/2021) 16 §:n mukaan aluehallintovirasto on asettanut
ensimmäinen aluevaalilautakunnan aluevaaleja varten.
Aluevaalilautakunta tulee kokoontumaan vähintään seuraaviin
lakisääteisiin kokouksiin:
-

-

-

viimeistään tiistaina 7.12.2021: kokous, jossa laaditaan kuulutus
a. siitä, missä, milloin ja miten lautakunta ottaa vastaa
vaaliasiamiesten tekemiä ehdokashakemuksia ja
b. hyvinvointialueella valittavien valtuutettujen lukumäärästä
maanantaina 20.12.2021: ehdokashakemusten käsittelykokous
keskiviikkona 22.12.2021, aloitus aikaisintaan klo 16: kokous, jossa
käsitellään ehdokashakemukset uudelleen, jos niihin on maanantain
kokouksessa tehty huomautuksia. Tämä kokous ei ole pakollinen
silloin, jos yhtään huomautusta ei maanantain kokouksessa ole tehty.
torstaina 23.12.2021, aloitus viimeistään klo 16: kokous, jossa
laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä ja merkitään ehdokasasettelu
valmiiksi vaalitietojärjestelmään
keskiviikkona 26.1.2022, aloitus viimeistään klo 18: kokous, jossa
lasketaan yhteen kuntien keskusvaalilautakuntien ilmoittamat
äänimäärät, suoritetaan mahdolliset äänimäärien tasatilanteiden
arvonnat, annetaan ehdokkaille vertausluvut, tehdään mahdolliset
vertauslukujen tasatilanteiden arvonnat sekä vahvistetaan
hyvinvointialueen vaalitulos, merkitään se vaalitietojärjestelmään
valmiiksi sekä julkaistaan tulos.

Edellä mainittujen kokousten lisäksi pidetään vähintään
järjestäytymiskokous ja tarpeen mukaan muitakin kokouksia.
Vaalilain 12 b §:n mukaan aluevaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja
muun tarvittavan henkilöstön.
Sihteeri toimii lautakunnan esittelijänä ja hänen tulisi olla perehtynyt tai
kyetä perehtymään vaalilain säännöksiin. Sihteereitä voi olla lautakunnan
harkinnan mukaan useampiakin kuin yksi. Mahdollinen muu henkilöstö
tarkoittaa lähinnä avustavaa hallintohenkilöstöä. Aluevaalilautakunnat
voivat ottaa henkilöstökseen käytännössä keitä tahansa, esimerkiksi
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kuntien keskusvaalilautakuntien tai vaalipiirilautakuntien käyttämää
henkilöstöä.
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää aluevaalilautakunnan ja sen
henkilöstön palkkioista ja siitä, miten ja milloin ne maksetaan. Kokouksista
maksetaan kokouspalkkiot ja tehdyistä työtunneista tuntipalkkiot
seuraavasti:
keskusvaalilautakunnan sihteeri
- maksetaan 37 euron suuruinen tuntipalkka sekä normaali
kokouspalkkio.
toimistohenkilöstö
- maanantai-perjantai klo 8.00-16.00 normaalin palkan lisäksi 6,50
euroa/tunti
- maanantai-perjantai klo 16.00 jälkeen 23 euroa/tunti
- lauantai-sunnuntai työtunneista 25 euroa/tunti
- normaali kokouspalkkio
tietohallinnon pääkäyttäjä
- tietohallinnon pääkäyttäjä 27 euroa/tunti
kokouspalkkio
- kokouspalkkio aluevaalilautakunnan kokouksesta 95 euroa
- toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle
maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
- jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän
mukaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla.
- kokouksen ulkopuolella tapahtuvasta pöytäkirjantarkastuksesta
maksetaan tarkastajille palkkio, joka on neljäsosa ao. toimielimen
korottamattomasta kokouspalkkiosta
ansionmenetys
- luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä
samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta tai muusta vastaavasta syystä
- korvausta maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan
enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä
matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti
matka-aikaa kumpaankin suuntaan. Tuntikorvauksen
enimmäismäärä on 45 euroa. Saadakseen korvausta
luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta
työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä
selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen
työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
Ansionmenetysaika voidaan maksaa suoraan luottamushenkilön
työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Luottamushenkilön,
joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka
virka tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää
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-

-

kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja
luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.
edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava
määrä on enintään 20 euroa tunnissa. Luottamushenkilön tulee
tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista
kustannuksista luottamushenkilön tulee esittää kirjallinen selvitys
kustannusten perusteesta ja määrästä. Ulkopuoliselle
suorittamistaan kustannuksista (esim. lapsenhoitopalkkio) tulee
esittää tosite. Luottamushenkilön tulee anomuksessaan vakuuttaa,
että kustannus on ollut tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen
vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä kustannuksista on 30
euroa/tunti.

matkakustannusten korvaaminen
- luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän
hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta. Alle kolmen
kilometrin yhdensuuntaisilta matkoilta ei matkakustannusten
korvausta kuitenkaan makseta.
Palkkiot ja matkakustannukset maksetaan kahden kuukauden kuluessa
26.1.2022 aluevaalilautakunnan kokouksesta. Ansionmenetys maksetaan
kuukauden kuluessa esitetystä selvityksestä.
Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Väliaikainen valmisteluelin päättää, että aluevaalilautakunnan
kokouspalkkiot, palkkiot henkilöstön työtunneista, ansiomenetyskorvaukset
ja korvaukset matkakustannusten korvaamisesta maksetaan
selostusosassa esitetyn mukaisesti.
Lisäksi väliaikainen valmisteluelin päättää, että
- palkkiot ja matkakustannukset maksetaan kahden kuukauden kuluessa
26.1.2021 aluevaalilautakunnan kokouksesta.
- ansionmenetys maksetaan kuukauden kuluessa esitetystä selvityksestä.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.
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Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle
VATE 01.09.2021 § 46

Asian valmistelijat muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577, terveysvalvonnan johtaja Sampsa
Kinnunen, terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja Merja
Voutilainen.
Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien
vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa.
Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit
huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen
vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuollon vastuulla on
myös taata omalta osaltaan huoltovarmuus ja toimintakyky
akuuteissa kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa.
Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun,
elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin
valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Kunnallinen eläinlääkintähuolto
vastaa peruseläinlääkäripalveluiden ja ympärivuorokautisen
kiireellisen eläinlääkäriavun antamisesta alueellaan pysyvästi tai
väliaikaisesti oleville hyöty- ja harraste-eläimille.
Monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021
on yksimielisesti esitetty ympäristöterveydenhuollon
järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna
2026.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta säädetyn lain (616/2021) 65 §:n perusteella on
mahdollista siirtää ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitaminen
hyvinvointialueilla jo vuoden 2022 lopusta lukien.
Tämä edellyttää, että hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet
viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen
kuuluvien kaikkien kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät
hyvinvointialueen hoidettavaksi viimeistään 31. päivänä joulukuuta
2022. Alueen kuntien tulee osoittaa hyvinvointialueelle
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän
täysimääräisen rahoituksen. Sopimus ympäristöterveydenhuollon
tehtävien hoitamisesta osana integroituja sote-palveluita on tehtävä
30. päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja se on voimassa 31.
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päivään joulukuuta 2027 asti. Muussa tapauksessa nyt osana
soteorganisaatiota olleet ympäristöterveydenhuollon yksiköt joutuvat
palautumaan ns. peruskuntiin ja rakentamaan organisaationsa
kuntamalliseksi kolmen vuoden ajaksi – ja sen jälkeen taas uusiksi
osaksi hyvinvointialuetta.
Suomessa ympäristöterveydenhuollon yksiköt kuuluvat nykyisin joko
osaksi kuntaorganisaatiota (36 kpl) tai osaksi soteorganisaatiota (26
kpl). Etelä-Savon maakunnan alueella ympäristöterveydenhuollon
palveluja tuottavat Mikkelin kaupungin organisaatiossa toimiva
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkeli, Hirvensalmi,
Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) sekä sote-organisaatiossa
toimiva Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri)
ympäristöterveydenhuolto (Savonlinna, Enonkoski, Juva, Puumala,
Rantasalmi, Sulkava). Kuntaorganisaatioon kuuluva Keski-Savon
ympäristötoimi (Leppävirta isäntäkuntana) tuottaa
ympäristöterveydenhuollon palvelut Etelä-Savon puolella olevalle
Pieksämäelle, Pohjois-Savon puolella oleville Varkaudelle, Joroiselle
ja Leppävirralle sekä vielä toistaiseksi Pohjois-Karjalan puolella
olevalle Heinävedelle (irtisanonut sopimuksen; Heinäveden
kunnanhallitus 21.6.2021 § 168).
Joillain alueilla ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu on jo
siirretty sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavan kuntayhtymän
järjestettäväksi siten, että toiminta-alue vastaa jopa tulevan
hyvinvointialueen aluetta. Näin on mm. Pohjois-Karjalassa SiunSote,
Kainuussa Kainuun sote ja Keski-Pohjanmaan alue.
Maakunnallinen ympäristöterveydenhuolto mahdollistaa hyvän pohjan
yhteistyölle maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
sekä Etelä-Savon tapauksessa tukisi myös maakuntastrategiassa
mainittuja kehittämisen kärkiä etenkin ruuan ja veden osalta.
Maakunnallinen ympäristöterveydenhuolto mahdollistaa myös hyvän
yhteistyön edelleen kehittämisen hyvinvointialueen vastuulle siirtyvän
pelastustoimen kanssa.
Maakunnan kokoinen yksikkö mahdollistaisi myös riittävän
osaamisen, erikoistumisen ja toimintavarmuuden sekä olisi
merkittävä ja näkyvä maakunnallinen toimija. Se antaa myös
mahdollisuuden organisoida eläinlääkäripalvelut maakunnallisesti
sekä vähentää haavoittuvuutta. Eläinlääkäripula on tällä hetkellä
valtakunnallinen ongelma, minkä vuoksi eläinlääkäripalveluiden
toimivuuden turvaaminen on erityisen tärkeä asia. Etelä-Savon
hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon yksikkö käsittäisi noin
50 henkilötyövuoden työpanoksen.
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Ympäristöterveydenhuollon keskeisten lakien uudistuminen on myös
parhaillaan meneillään. Uusi elintarvikelaki astui voimaan
huhtikuussa ja osa muutoksista tulee voimaan 2022 alusta. Uuden
terveydensuojelulain on tarkoitus tulla voimaan myös ensi vuoden
alusta. Uudistettu eläinsuojelulaki eli laki eläintenhyvinvoinnista on
tulossa lausuntokierrokselle. Lisäksi suuri merkitys eläinten omistajille
ja kunnallisen eläinlääkintähuollon järjestämiselle tulee olemaan
parhaillaan valmisteilla olevalla eläinlääkintähuoltolain uudistuksella.
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntömuutokset ajoittuvat pitkälti
hyvinvointialueiden perustamisen aikaan. Ympäristöterveydenhuollon
toimintojen mukauttaminen lakiuudistusten mukaisiksi olisi järkevää ja
kustannustehokasta toteuttaa merkittävän organisaatiouudistuksen
yhteydessä.
1.7.2021 voimaan tulleessa laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 65 §.
65 §, Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen
hyvinvointialueille eräissä tapauksissa
Sen estämättä, mitä tämän lain 20 §:n 3 momentissa,
hyvinvointialueesta annetun lain 8 §:ssä ja
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa
laissa (410/2009) säädetään, hyvinvointialue voi ottaa
hoitaakseen alueensa kunnilta ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueista annetun lain 1 §:ssä tarkoitetut
ympäristöterveydenhuollon tehtävät.
Edellytyksenä tehtävien hoitamiselle on, että:
1) hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien
kaikkien kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät 20
§:ssä tarkoitetulle kuntayhtymälle siten, että kuntayhtymä hoitaa
tehtävää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022;
Jos hyvinvointialue ja alueen kunnat ovat tehneet 1 momentissa
tarkoitetun sopimuksen, ympäristöterveydenhuollon tehtävien
siirtymiseen sovelletaan, mitä 20 §:ssä säädetään kuntayhtymän
siirtymisestä hyvinvointialueille.
2) hyvinvointialue ja kaikki alueen kunnat sopivat
ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 4 §:ssä
säädetystä ajankohdasta lukien; ja
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3) alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän
täysimääräisen rahoituksen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimus
ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta on tehtävä 30
päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja se on voimassa 31
päivään joulukuuta 2027 asti. Sopimuksen tulee sisältää
määräykset menettelystä sopimuksen päättyessä.
Hyvinvointialue noudattaa ympäristöterveydenhuollon tehtävien
järjestämisessä soveltuvin osin, mitä terveydenhuoltolain 21 §:n
2 momentissa luetelluissa laeissa sekä
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa
laissa säädetään.
Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Etelä-Savon väliaikainen valmistelutoimielin puoltaa
ympäristöterveydenhuollon liittämistä osaksi Etelä-Savon
hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta.
Valmistelutyön jatkamiseksi pyydetään Etelä-Savon kuntien
kannanotot siitä, haluavatko kaikki Etelä-Savon kunnat luovuttaa
ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun Etelä-Savon
hyvinvointialueelle heti vuoden 2023 alusta selostusosassa pykälässä
65 esitettyjen reunaehtojen mukaisesti. Kuntien kannanotot
pyydetään 4.10.2021 mennessä Etelä-Savon hyvinvointialueen
väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

VATE 27.10.2021 § 63
44/00.01.02.02/2021
Asian valmistelijat muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577 ja lakimies Aki Rasimus,
040 656 7444.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta annetussa laissa on asetettu seuraavat ehdot
ympäristöterveydenhuollon palveluiden siirrolle hyvinvointialueelle:
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-

-

hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien
kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät 20 §:ssä
tarkoitetulle kuntayhtymälle siten, että kuntayhtymä hoitaa
tehtävää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022
hyvinvointialue ja kaikki alueen kunnat sopivat
ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 4 §:ssä
säädetystä ajankohdasta lukien ja
alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän
täysimääräisen rahoituksen

Etelä-Savon kunnat ovat valmistelemassa ympäristöterveydenhuollon
palveluiden siirtoa hyvinvointialueelle seuraavasti:
- Enonkosken kunnanhallitus on 28.9.2021§ 196 päättänyt
seuraavaa:
o "Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan, että
Enonkosken kunta suhtautuu myönteisesti
ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen
Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, jos
kaikki muut tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnat
tekevät asiasta myönteisen päätöksen.”
-

Pieksämäen kaupunginhallitus on päättänyt 20.9.2021 § 205
seuraavaa:
o ”Kaupunginhallitus toteaa, että Pieksämäen kaupunki voi
luovuttaa ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun
voimassa olevan asiaa koskevaan yhteistyösopimukseen
perustuen aikaisintaan 1.1.2024 lukien, elleivät KeskiSavon ympäristöterveysyhteistyön sopimuskunnat
yksimielisesti muuta sovi. Järjestämisvastuun
luovuttaminen 1.1.2023 lukien voisi olla mahdollista
kaupunginvaltuuston päätöksellä, mikäli
hyvinvointialueella olisi mahdollisuus ostaa po.
ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat tehtävät KeskiSavon ympäristöterveydeltä, joka tuottaisi Pieksämäen
kaupungin tarvitsemat ympäristöterveydenhuollon palvelut
EteläSavon hyvinvointialueelle.”

-

Rantasalmen kunnanhallitus 13.9.2021 2017 päättänyt
seuraavaa:
o ” Kunnanhallitus hyväksyy ympäristöterveydenhuollon
järjestämisvastuun siirtämisen Etelä-Savon
hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien, sillä edellytyksellä että
tehtävien rahoituksesta on yhteisesti sovittu”.
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-

Juvan kunnan valtuusto on 27.9.2021 § 60 päättänyt seuraavaa:
o ”Kunnanvaltuusto ilmoittaa Juvan kunnan olevan halukas
siirtämään ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun
Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta
lukien. Mikäli siirto toteutuu, irtisanoo kunta
ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen ItäSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa vuoden
2022 lopusta lukien.”

-

Puumalan kunnan valtuusto on 4.10.2021 § 48 päättänyt
seuraavaa:
o ” Valtuusto puoltaa ympäristöterveydenhuollon
järjestämisvastuun siirtämistä ja liittämistä osaksi EteläSavon hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta.”

-

Sulkavan kunnanhallitus on 4.10.2021 § 218 päättänyt
seuraavaa:
o ” Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Sulkavan
kunnan ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu
voidaan siirtää Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023
lukien, sillä edellytyksellä että tehtävien rahoituksesta on
yhteisesti sovittu. ”

-

Savonlinnan kaupunginhallitus on 18.10.2021 § 443 päättänyt
seuraavaa:
o ” Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Etelä-Savon
hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle,
että Savonlinnan kaupunki on mukana selvittämässä
ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen
mahdollisuutta Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden
2023 alusta. Samalla kaupunginhallitus ilmoittaa, että
mahdollinen siirto ei saa aiheuttaa Savonlinnan kaupungin
nykyisen kustannustason nousua. Lisäksi
kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin varsinainen
osallistuminen ratkaistaan erikseen vuoden 2021 loppuun
mennessä, kun kaikki tarvittavat selvitykset on tehty.”

Edellä mainituissa päätöksissä ollaan siirron osalta myötämielisiä,
mutta siirrolle on esitetty edellytyksiä, kuten yhteiset myönteiset
päätökset, rahoituksesta yhteisesti sopiminen ja ettei kulut saa
kasvaa nykyisestä. Näiden päätösten mukaisesti siirto tulee
uudelleen käsitellä valtuustoissa, koska päätökset ovat ehdollisia.
Muiden kuntien ja kuntayhtymien osalta ympäristöterveydenhuollon
siirtoa koskevat käsittelyt ovat tulossa ja aikataulutettuja.
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Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Väliaikainen toimielin merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Toimielin toteaa, että valmistelua jatketaan.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.
Aki Rasimus oli poissa kokouksesta 15.05-15.16.
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ICT-muutoksen valtionavustus
VATE 27.10.2021 § 64
82/02.05.01.02/2021

Asian valmistelijat muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577 ja vastuuvalmistelija Jukka Mielonen,
044 351 6543.
Etelä-Savon hyvinvointialue on hakenut ICT-muutosavustusta noin 17
miljoonaa euroa, josta noin yksi miljoona euroa haettiin nopeutettuna
avustuksena vuoden 2021 ja 2022 kuluihin. Rahoitusta haettiin syksyllä
2021 alkaville tehtäville ja niille tehtäville, joiden toteutus
tapahtuu vuoden 2022 aikana. Rahoitusta haettiin syksyn 2021
haussa myös sellaisille tehtäville, joiden suunnittelu, selvitystyöt tai
valmistelu aloitetaan vuosina 2021-2022, mutta joiden toteutus koko
laajuudessaan voi jatkua vuodelle 2023. Hakemuksessa otettiin huomioon
myös viime vuosina Essote- ja Sosteri-kuntayhtymissä rakenneuudistus
ja tulevaisuuden sote-keskus -hankkeissa kehitetyt ja hyväksi todetut
toiminnallisuuksien integroinnit uuden hyvinvointialueen
toimintaympäristöön, jotta kansallisesti rahoitetut kehityspanokset eivät
mene hukkaan.
Osalle tehtävistä haetaan rahoitusta vasta myöhemmissä
täydennyshauissa. Nämä tehtävät ovat sellaisia, joiden suunnittelua tai
valmistelua ei voida aloittaa vielä eikä tiedetä, milloin suunnittelu voidaan
aloittaa. Lisäksi tehtävänkustannuksia on toistaiseksi mahdotonta arvioida.
Tällaisia ovat esimerkiksi muutamat pelastustoimen valmisteluun liittyvät
tehtävät, jotka ovat riippuvaisia kansallisen tason toteutuksesta ja jonka
aikataulusta alueella ei ole vielä tietoa. Täydennyshaun aikataulu on vielä
avoin, todennäköisesti haku realisoituu noin vuoden kuluttua
ensimmäisestä hausta.
Hakemus kirjoitettiin noudattaen hankeopasta, STM:n tiekarttaa,
viitearkkitehtuuria ja peilaten sitä muihin hankekokonaisuuksiin
(tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus). Hakemus valmisteltiin
yhteistyönä lakkaavien organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa.
Avustuksen varsinainen hakemus on liitteenä.
Avustuspäätös tulee tämän hetken tiedon mukaan marras-joulukuussa
2021 ja maksatus vuoden 2022 puolella, aikataulu varmistuu myöhemmin.
Avustuspäätöksen yhteydessä annetaan myös tarkemmat kulujen
seurantaohjeet.
Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy omalta osaltaan ICT-muutoksen
valtionavustushakemuksen ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.
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Timo Halonen poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 15.22.
Liitteet
Final Etela-Savo ICT-muutos hankesuunnitelma
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Nuorisovaltuuston toiminnan siirtäminen hyvinvontialueelle
VATE 27.10.2021 § 65
83/00.01.02.02/2021

Asian valmistelija muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577.
Etelä-Savon maakuntavaltuusto päätti maakunnallisen nuorisovaltuuston
(myöhemmin Esa-Manu) perustamisesta osaksi maakuntaliiton toimintaa
27.05.2019 § 12, mistä lähtien se on ollut toiminnassa. Maakunnallinen
nuorisovaltuusto koostuu kuntien nuorisovaltuustojen nimeämistä
edustajista sekä vapaan haun kautta valituista jäsenistä. Esa-Manu
kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja tuo maakunnan nuorten ääntä
alueen kehittämiseen. Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii
edunvalvonta-, viestintä ja vaikutuskanavana nuorille.
Laissa hyvinvointialueista (611/2021) luku 5 § 32 määritetään, että
aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava
vaikuttamistoimielimen toimintaedellytyksistä. Lain (611/2021) mukaan
nuorisovaltuustolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä
lasten ja nuorten sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
Vaikuttamistoimielin tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen hyvinvointialueella.
Sote-uudistuksen alueellisen toimeenpanon johtamisen ja osaamisen
tiekartassa on mainittu, että osallisuustoimielinten kokoaminen on yksi
kriittinen osatehtävä. Kriittiset osatehtävät ovat sellaisia, jotka on
toteutettava, jotta hyvinvointialueen toiminta voi käynnistyä aikataulun
mukaisesti.
Aikaisemmin mainitut toimintaedellytykset on määritetty maakunnallisen
nuorisovaltuuston esityksessä seuraaviksi: kokouspalkkio,
matkakorvaukset, kokoustilan käyttö ja kokouksen tarjoilut, toimintaraha
sekä ohjaavan aikuisen työaika. Varmistamalla jo toiminnassa olevan
nuorisovaltuuston jatkuvuus ja siirtyminen hyvinvointialueelle varmistetaan
pitkäjänteisen kehittämistyön hyödyntäminen ja täytetään lain vaatimus
nuorten vaikuttajaryhmästä.
Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoiman E=mc2 – Nuorten osallisuudesta
energiaa Etelä-Savoon -hankkeen (ESR 2019-2022) yhtenä tavoitteena on
ollut pilotoida Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa ja
tukea ryhmän toiminnan vakiintumista maakunnassa. Hanke on saanut
jatkoaikaa 30.11.2022 asti, ja hankkeen ajan voidaan siitä saada tukea
Esa-Manun ohjaukseen ja kehittämiseen.
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Toiminnan mahdollistamiseksi muutosjohtaja nimeää hyvinvointialueen
valmisteluorganisaatiosta yhteyshenkilön nuorisovaltuustolle. Toiminnan
edellyttämät menot katetaan hyvinvointialueen talousarviosta.
Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin esittää
Etelä-Savon maakuntaliitolle, että osana maakuntaliiton toimintaa oleva
Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto siirretään 1.1.2022 lähtien
hyvinvointialueista annetun lain 32 §:n mukaiseksi hyvinvointialueen
nuorisovaltuustoksi samoja toiminnan perusperiaatteita mukaillen kuin se
on toiminut maakuntaliiton alla.
Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan monialaisuus
taataan yhteistyöllä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

Liitteet
Esamanunesitys_2021
Nuorisovaltuusto, toimintasääntö päivitetty2021
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Asia poistettu listalta
VATE 27.10.2021 § 66
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Tiedoksi saatettavat asiat
VATE 27.10.2021 § 67

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:
- esitys hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi
- selvitys lakkaavien yhteisöjen sopimuksen teko-oikeudesta

Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.
Santeri Seppälä poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.26.

Liitteet
VN_6077_2021-SM-23Esitys hyvinvointialueen pelastustoimen
hallintomalliksi ja liitteet
Selvitys lakkaavien yhteisöjen sopimuksen teko-oikeudesta
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Vaten jäsenten kyselyt ja esille nostamat asiat
VATE 27.10.2021 § 68

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi seuraavat kyselyt ja
esille nostamat asiat:
- Avin päätös: aluevaalilautakunnan asettamispäätös
- ministerit Paatero ja Kiuru vierailulla Mikkelissä 10.11.
Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen tiedoksi.

Liitteet
Aluevaalilautakunnan asettamispäätös
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 58, § 59, § 60, § 61, § 63, § 64, § 65, § 67, § 68
Muutoksenhakukieltojen perusteet
Päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 62, § 66
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen
ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Hyvinvointialueen viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös
hyvinvointialueen jäsen.
Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta aluevalituksella, ei
oikaisuvaatimusta koskevaa hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:ää sovelleta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Väliaikainen valmistelutoimielin
Etelä-Savon hyvinvointialue
Porrasalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 044 7944 001
Sähköposti: kirjaamo@etela-savo.fi
Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen
muoto, sisältö ja sen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös,
johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla
sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava tekijän nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot asian hoitamiseksi ja tieto siitä millä perusteella tekijä on oikeutettu
tekemään oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava, paitsi jos
oikaisuvaatimuksessa on tiedot tekijästä, eikä oikaisuvaatimuksen alkuperäisyyttä
ja eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimus
on
toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, arkilauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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jouluaatto tai
arkipäivänä.

juhannusaatto,

oikaisuvaatimus

voidaan

tehdä

seuraavana

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

viestinä,

