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07/2022 KUUKAUSIRAPORTISTA 

 

Tämä on ensimmäinen kuukausiraportti, joka sisältää myös päätöksiä, 

havaintoja ja uutisia edellisiltä kuukausilta. Näin ollen sisältöäkin on varsin 

runsaasti. Jatkossa fokus on pääosin kyseisen kuukauden asioissa, mutta 

kokonaiskuvan kannalta on ollut välttämätöntä kurkistaa myös menneeseen 

(esim. päätökset organisaatioiden henkilöistä). Yhteenvetona 

hyvinvointialueista voidaan todeta: 

 

• Eritahtisuus: Hyvinvointialueilla on päätösten perusteella hyvinkin 

erilaiseen tahtiin. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta 

hyvinvointialuejohtaja vielä puuttuu, kun esimerkiksi Pohjois-

Pohjanmaalla on jo strategia julkistettu. Palvelujen tuottamiseen 

liittyvien päätösten osalta on myöskin edetty hyvin vaihtelevasti. 

Eritahtisuutta selittää osaltaan alueiden erilainen tilanne. Osalla 

alueista on ollut jo SOTE-rakenne kuntayhtymän muodossa (esim. 

Eksote) ja Uudellamaalla rakenne on erilainen erikoissairaanhoidon 

järjestämisen ja Helsingin kaupungin osalta. 

 

• In-house -yhtiöt: Moni hyvinvointialue on lähtenyt aktiivisesti 

käyttämään in-house yhtiöitä, jolloin voidaan käyttää suorahankintoja 

ilman kilpailutusta. Perusteena on usein ollut kiire ja ketteryys 

muutostilanteessa, mutta myös perusteluissa lukee usein myös 

mahdollisuus hankkia ilman kilpailusta. Huomionarvoista on se, että 

alueet myös aktiivisesti hankkineet in-house yhtiöiden osakkeita, jolloin 

näiden yhtiöiden käyttö onnistuu. Tämä onkin poikinut kritiikkiä 

elinkeinoelämän järjestöiltä ja yksityisiltä toimijoilta.  

 

• Kritiikki: Uutisissa pintaan nousee tällä hetkellä helposti kritiikki, joka 

kohdistuu erityisesti rahoitukseen ja kustannuksiin sekä itse 

uudistuksen toteutukseen. Positiiviset uutiset ovat vähemmistössä ja/tai 

jäävät helpommin havaitsematta. 

 

Kuukausiraportin yksi tarkoitus on rakentaa kattavaa kuvaa 

hyvinvointialueista vuoden 2023 alkuun, joten myös sen hetken selvityksen 

osa-alueet painottuvat kuukausiraportissa. Toiveita osa-alueista voi esittää 

sähköpostilla: info@valuecoaching.fi 
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Raportista 

TAUSTAA 

 

Olemme keskellä merkittävää yhteiskunnallista uudistusta, kun uudet 

hyvinvointialueet ovat käynnistämässä toimintaansa. Kipinä raportin tekoon 

on lähtenyt asiakkaan kanssa käydystä keskustelusta ja tarpeesta tietää 

enemmän. Toisaalta budjetiltaan yli 20 miljardin euron hyvinvointialueet on 

kiinnostava koko yhteiskunnan ja meidän kaikkien veronmaksajien kannalta. 

Tavoitteena on tuottaa kattava raportti hyvinvointialueista vuoden 2023 

alussa. Sillä välin kuukausiraportteihin kerätään kuukauden aikana 

oleellisimmat tapahtumat yksityisen sektorin kannalta kaikilta 

hyvinvointialueilta.  

 

Raportoinnin näkökulma on tarkoitettu yksityiselle sektorille, jotka myyvät 

palveluja ja tuotteita tuleville hyvinvointialueille. 

 

VUOSIRAPORTTI 

 

Julkaisemme vuosiraportin vuoden 2023 alussa. Kuukausiraportin tilaajana: 

• Saat kuukausittain tietoa hyvinvointialueista. 

• Voit vaikuttaa vuosiraportin sisältöön. 

• Saat vuosiraportin erikoishintaan. 

 

Vuosiraportin sisällöksi on suunniteltu muun muassa: 

• Hyvinvointialueiden  

o poliittiset voimasuhteet 

o organisaatio 

o strategia 

o päätöksenteko 

o talous 

o investointikyky 

o arviointimenettelyprosessi 

o hankinnat 

o suhtautuminen yksityiseen sektoriin 

Tarkempi sisältö, aikataulu ja hinnoittelu julkaistaan vuoden alussa. 
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KUUKAUSIRAPORTIN TUOTTAMISESTA 

 

Raporttiin käydään läpi yksityisen sektorin näkökulmasta erityisesti 

hyvinvointialueiden aluevaltuustojen ja aluehallitusten kokouspöytäkirjoja 

sekä HUS-yhtymän hallituksen päätökset. Helsingin kaupungin osalta 

seurataan sote-uudistuksen ajankohtaista palstaa. Tämän lisäksi seurataan 

kansallisia päätöksiä, hyvinvointialueisiin liittyvää uutisointia sekä 

hankintailmoituksia. Twitter-otsikoita seurataan jossain määrin, mutta pääosin 

löytämään sen hetken keskusteluaiheita. Tarkoituksena on ennen kaikkea 

poimia kiinnostavimpia asioita yksityisen sektorin kannalta, eikä tarkoituksena 

ole olla kaiken kattava raportointi hyvinvointialueiden rakentumisesta. Mikäli 

jokin aihe on tärkeä, kannattaa tarkistaa raportin linkeistä lisää asiasta tai 

esimerkiksi hankintailmoitusten osalta ylläpitää omaa seurantaa. 

Merkinnöistä: 

 

 ” ” = suora lainaus päätöksestä, uutisesta tms. 

€ = uutinen on maksumuurin takana, aiheesta riippuen tutkittu aiheesta 

lisää esim. kokouspöytäkirjoista 

= päätös, joka pysyy esillä seuraavissakin kuukausiraporteissa 

 

 

Raportti on jäsennelty maantieteellisesti yhteistyöalueittain. Palautetta ja 

toiveita sekä kuukausiraporttiin että vuosiraporttiin voi laittaa suoraan 

sähköpostiin: info@valuecoaching.fi 

 

  

mailto:info@valuecoaching.fi
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SOTE-uudistus 

Hyvinvointialueista 
 

Kotisivut: https://soteuudistus.fi/etusivu (lähde, ellei erikseen mainita) 

 

HYVINVOINTIALUEET 

 

1.1.2023 toimintansa aloittaa 21 hyvinvointialuetta, joiden vastuulla on 

järjestää terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi. Poikkeuksena on 

Uusimaa, jossa Helsingin kaupunki vastaa terveydenhuollon, sosiaalihuollon 

ja pelastustoimen järjestämisestä. HUS-yhtymä vastaa vaativasta 

erikoissairaanhoidosta Uudenmaan alueella, joka on määritelty 

lainsäädännössä sekä järjestämissopimuksessa (HUS-yhtymä, Uudenmaan 

hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki). 

 

JÄRJESTÄMISVASTUU JA YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT  

 

Hyvinvointialueet vastaavat täysin palvelujen järjestämisestä. Palveluja voi 

tuottaa myös yksityiset tahot siten, että hyvinvointialue voi kuitenkin kaikissa 

tilanteissa huolehtia myös ostopalveluna toteutettavista palveluista. Joitain 

osa-alueita ei voi kuitenkaan hankkia, kuten julkisen vallan käyttöön liittyvät 

tehtävät, sosiaalityö ja päivystykseen liittyviä tehtäviä. Lähde:Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)  Katso tarkemmin: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612  

 

YHTEISTYÖALUEET 

 

Suomeen muodostetaan viisi yhteistyöaluetta, jotka korvaavat pitkälti 

erityisvastuualueet. Yhteistyöalueiden tarkoituksena on yhteistyö, jotta 

sosiaali- ja terveyshuolto voidaan hoitaa mm. kustannusvaikuttavasti (esim. 

vaativin erikoissairaanhoito). Hyvinvointialueet sopivat keskenään yhteistyön 

toteuttamisesta. Uudistusten alkuvaiheessa pääpaino ei liene 

yhteistyöalueiden yhteistyössä, vaan kapasiteetti menee hyvinvointialueiden 

käynnistämiseen. Ensimmäinen sopimus yhteistyöalueella on tehtävä vuonna 

2025.   

 

https://soteuudistus.fi/etusivu
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612
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LUETTELO HYVINVOINTIALUEISTA JA YHTEISTYÖALUEISTA 

 

• Etelä-Suomen yhteistyöalue 

o HUS-yhtymä 

o Helsinki  

o Itä-Uudenmaan hyvinvointialue  

o Keski-Uudenmaan hyvinvointialue  

o Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  

o Vantaan ja Keravan hyvinvointialue  

o Etelä-Karjalan hyvinvointialue  

o Kymenlaakson hyvinvointialue  

o Päijät-Hämeen hyvinvointialue  

• Länsi-Suomen yhteistyöalue  

o Pohjanmaan hyvinvointialue  

o Satakunnan hyvinvointialue  

o Varsinais-Suomen hyvinvointialue  

• Sisä-Suomen yhteistyöalue  

o Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue  

o Kanta-Hämeen hyvinvointialue  

o Pirkanmaan hyvinvointialue  

• Itä-Suomen yhteistyöalue  

o Etelä-Savon hyvinvointialue  

o Keski-Suomen hyvinvointialue  

o Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  

o Pohjois-Savon hyvinvointialue  

• Pohjois-Suomen yhteistyöalue  

o Kainuun hyvinvointialue  

o Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue  

o Lapin hyvinvointialue  

o Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue  

 

Huom! Luettelo ei kuvaa organisaatio- tai päätöksentekohierarkiaa. 

 

RAHOITUS 

 

Hyvinvointialeuiden rahoitus muodostuu valtion rahoituksesta ja 

asiakasmaksuista, mutta verotusoikeutta ei ole. Lähtökohtana rahoitukselle 

on kunnilta siirtyvät terveys-, sosiaali- ja pelastustoimien kustannukset. 

Rahoituksessa huomioidaan hintakehitys ja palvelutarpeen kasvu (THL:n 
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some-mallin mukaisesti). Vuodesta 2025 lähtien palvelutarpeen kasvu 

huomioidaan vain 80-prosenttisesti, jolla on tarkoitus kannustaa 

hyvinvointialueita tehokkuuteen. Alueet voivat saada lisärahoitusta, mutta 

toistuva lisärahoitus johtaa ns. arviointimenettelyyn. Rahoituslaskelmia 

päivitetään jatkuvasti. Lopullinen laskelma on luvassa vasta vuonna 2023. 

 

 

Kansalliset päätökset ja uutiset 
 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Kesäkuun lopussa on julkistettu viimeisin tilannekuva, miten 

hyvinvointialueet ovat edistyneet hyvinvointialueiden valmistelussa. 

https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva 

o Kaikki hyvinvointialueet näyttävät olevan edenneet suunnitelman 

mukaisesti. 

o Toisiinsa verrattuna pisimmällä näyttäisivät olevan: Etelä-Karjala, 

Etelä-Savo, Helsinki, Keski-Pohjanmaa, Keski-Uusimaa ja 

Pohjois-Savo. 

o Kirittävää näyttäisi eniten olevan: Kainuu, Keski-Suomi, Länsi-

Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Vantaa-Kerava ja Varsinais-Suomi 

o Osa-alueista eniten kauimpana lopputavoitteesta ollaan ICT-

sektorilla. 

• Laki SOTE-muutoksen rahoituksen muutoksista voimaan 15.5. 

https://vm.fi/-/sote-uudistuksen-rahoituslakien-muutokset-voimaan-

heinakuun-puolivalista-ja-vuoden-2023-alusta ja 

https://vm.fi/paatos?decisionId=0900908f807b27ba  

o ”Hyvinvointialueiden nettokustannukset ovat vuoden 2022 

tasossa noin 21,2 miljardia €. Näistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

osuus on n. 20,75 miljardia € ja pelastustoimen n. 485 milj. €. 

Tehtävien rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle, valtion 

talousarviossa aiheutuvat menot ovat lähes 13,17 miljardia € 

nykyistä suuremmat. Tämä katetaan lisäämällä valtion verotuloja. 

Jotta kokonaisveroaste ei kasva, vähennetään kunnallisveroja 

vastaavasti alentamalla veroprosentteja tasasuuruisesti 12,64 %-

yksiköllä.” 

• Valtiovarainministeri päivittänyt tulevien vuosien hyvinvointialueiden 

rahoituskehityksen.  

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-vaikuttavuus/sote-palveluiden-rahoituksen-ja-tarvetekijoiden-tutkimus
https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva
https://vm.fi/-/sote-uudistuksen-rahoituslakien-muutokset-voimaan-heinakuun-puolivalista-ja-vuoden-2023-alusta
https://vm.fi/-/sote-uudistuksen-rahoituslakien-muutokset-voimaan-heinakuun-puolivalista-ja-vuoden-2023-alusta
https://vm.fi/paatos?decisionId=0900908f807b27ba
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https://twitter.com/VMuutiset/status/1542837323175702528?cxt=HHw

WgMDRoeCXoekqAAAA  

• Valtioneuvosto / STM on päivittänyt hyvinvointialueiden 

investointiopasta. https://soteuudistus.fi/-/hyvinvointialueiden-

investointiopasta-on-paivitetty-17.6.2022  

o ” Hyvinvointialueilla on velvollisuus laatia investointisuunnitelma 

kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön 

ja valtiovarainministeriön hyväksyttäväksi. Investointioppaan 

tarkoituksena on selkiyttää investointien suunnittelun asemaa 

kansallisessa ohjauksessa ja hyvinvointialueiden strategisen 

tason ohjauksessa sekä auttaa hyvinvointialueita 

investointisuunnitelman laatimisessa.” 

• Hyvinvointialueet Hanselin asiakkaiksi. 

https://www.hansel.fi/uutiset/hyvinvointialueet-asiakkaiksi  

o ”Hyvinvointialueet on lisätty Hanselin asiakkaiksi lakimuutoksella. 

Laki astuu voimaan 10.7.2022, ja hyvinvointialueet voivat nyt 

käyttää kaikkia palveluitamme:  

▪ yhteishankintoja 

▪ kilpailutuspalveluita ja 

▪ hankintojen kehittämisen palveluita.” 

o ” Tällä hetkellä on auki liittyminen henkilöstövuokrauksen 

puitesopimukseen: 

▪ Henkilöstövuokraus 2023-2027”  

o Tulevia yhteishankintoja: 

▪ ”Suojavarusteet 2023–2027 

▪ Sähkö ja salkunhoito 2024–2028 

▪ Rekrytointipalvelut 2023–2027 

▪ Esitystekniikka 2023–2027 

▪ Virve-päätelaitteeet 2023–2025 

▪ Tietoliikennepalvelut 2023–2028” 

• Kymeenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus 27.6.2022: 

https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/07/Aluehallituksen-

poytakirja-27.6.2022.pdf   

o ” DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan 

omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia 

digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 

ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti 

tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa 

tällä hetkellä muun ohella Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -

palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- 

https://twitter.com/VMuutiset/status/1542837323175702528?cxt=HHwWgMDRoeCXoekqAAAA
https://twitter.com/VMuutiset/status/1542837323175702528?cxt=HHwWgMDRoeCXoekqAAAA
https://soteuudistus.fi/-/hyvinvointialueiden-investointiopasta-on-paivitetty-17.6.2022
https://soteuudistus.fi/-/hyvinvointialueiden-investointiopasta-on-paivitetty-17.6.2022
https://www.hansel.fi/uutiset/hyvinvointialueet-asiakkaiksi
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/07/Aluehallituksen-poytakirja-27.6.2022.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/07/Aluehallituksen-poytakirja-27.6.2022.pdf
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ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 

2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon.” 

o ”Valtio on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan vastikkeetta 

DigiFinlandin osakeomistuksen enemmistöstä 

hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän 

hyväksi sillä edellytyksellä, että merkittävä osa hyvinvointialueista 

tulee yhtiön osakkeenomistajiksi ja että valtiolla säilyy aina 

vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. 

Tällöin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 

voidaan luovuttaa yhteensä noin 66,6 % omistus- ja 

äänivaltaosuus yhtiössä.” 

o ”DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä 

ovat hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 

1.1.2023 lukien hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-

yhtymä ja valtio. Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön 

palveluiden hankkimisen niitä kilpailuttamatta. 

Sidosyksikköasemaan liittyvän ulosmyyntirajoituksen vuoksi muut 

kuin yhtiön osakkeenomistajat eivät käytännössä voi hankkia 

yhtiön palveluita sen jälkeen, kun edellä suunniteltu DigiFinlandin 

omistusjärjestely on tullut voimaan. Omistajiksi tulevat 

hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hankkivat 

DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien palvelusopimusten 

nojalla. Osakeomistus ei velvoita hankkimaan yhtiön palveluita 

eikä rahoittamaan yhtiötä.” 

o Huom! DigiFinland Oy:n osakkeiden hankinta on tullut vastaan 

monella hyvinvointi alueella. Päätöksia ei ole erikseen poimittu 

(Kymenlaaksoa lukuunottamatta). 

• DigiFinland Oy:n ilmoitus asiantuntijaresurssien hankinnasta 

Hoidonperusteet.fi- ja Päivystysapu 116117 asukkaan digikanava -

palvelujen kehittämiseen. Arvo: 1,0 milj. € + 1,4 milj. €. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/46348/notice/

105245/details  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Osmo Soininvaara perkaa SOTE-uudistusta SuomiAreenan 

keskustelujen jälkeen. 

https://www.soininvaara.fi/2022/07/15/terveydenhuollon-hyvat-ja-

huonot-uutiset/  

https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/46348/notice/105245/details
https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/46348/notice/105245/details
https://www.soininvaara.fi/2022/07/15/terveydenhuollon-hyvat-ja-huonot-uutiset/
https://www.soininvaara.fi/2022/07/15/terveydenhuollon-hyvat-ja-huonot-uutiset/
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o ”Sote-uudistuksen pahin vika on sen rahoitus. Se on olevinaan 

itsehallintoa, mutta rahoitus tulee valtiolta, joten se on oikeasti 

valtiollista toimintaa. Rahoitusmalli on painajaismainen. Kutsun 

sitä mankumismalliksi.” 

o ”Julkisten organisaatioiden ei kannata koskaan käyttää rahaa 

säästeliäästi, koska jos ne käyttävät, rahaa tulee seuraavalla 

kerralla vähemmän. Kaikki raha pitää käyttää ja vielä niin, että 

jotain aivan välttämätöntä jää rahoittamatta. Kun vielä 

perustuslakivaliokunta on moneen otteeseen sanonut, että jos 

jokin hyvinvointialue on käyttänyt kaikki rahansa, valtion on 

annettava sille lisää.” 

• STM:n tuleva johtaja Andreas Blanco Sequeiros toppuuttelee 

Soininvaaran kritiikkiä SOTE-uudistuksesta. 

https://twitter.com/andreasblanco   

o ”Julkisesti osin kritisoidaan oikeita asioita, usein kuitenkin kritiikin 

motiivit ja tavoitteet jätetään mainitsematta, 

vaihtoehtoiskustannuksia (ei pelkästään rahallisia) ja 

keskinäisriippuvuuksia ei huomioida jne.” 

o ”Harvoin esitetään rakentavaa kritiikkiä hajottavan sijaan. 

Nykyistä sote-uudistusta voi (ja tulee!) kritisoida monesta asiasta. 

Se kuitenkin on pitkälti sellainen, joka oli tässä tilanteessa 

(toiminnallisesti, poliittisesti, perustuslaillisesta) toteutettavissa.” 

• Blogi siitä, kuinka sote-uudistus tulisi toteuttaa maltilla ja vaiheissa. 

https://www.cgi.com/fi/fi/blogi/soten-askelmerkit-osa-1-

hyvinvointialueen-kivijalka-rakennettava-vauhdilla  

• Mielipidekirjoitus seuraavan hallituksen haasteista. 

https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008947065.html  

o ”Maakuntien väki vähenee ja ikääntyy. Niissä käydään jo nyt 

sisäistä taistelua siitä, moneenko sote-keskukseen on varaa ja 

mihin ne sijoitetaan. Vanhat politrukit ovat nyt työssä ja tekevät 

kauppoja kulisseissa. Ei tule keskustan lupaamaa sote-keskusta 

joka kuntaan.” 

• Kirjoituksessa muistutetaan hyvinvointialueiden talouden pidosta ja 

arviointimenettelyn uhkasta. https://www.ktlehti.fi/2022/3/suomen-

suurimmat-tyonantajat-paljon-vartijoina  

o ”Talouden reunaehdot ovat hyvinvointialueille monilta osin 

tiukemmat kuin kunnilla. Käytännössä toiminta pitää mitoittaa 

käytössä olevaan valtion rahoitukseen samanaikaisesti, kun 

palveluista säädetään tiukasti lailla eikä asiakasmaksutkaan 

juurikaan jousta. Investoinnit puolestaan pitää rahoittaa 

https://twitter.com/andreasblanco
https://www.cgi.com/fi/fi/blogi/soten-askelmerkit-osa-1-hyvinvointialueen-kivijalka-rakennettava-vauhdilla
https://www.cgi.com/fi/fi/blogi/soten-askelmerkit-osa-1-hyvinvointialueen-kivijalka-rakennettava-vauhdilla
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008947065.html
https://www.ktlehti.fi/2022/3/suomen-suurimmat-tyonantajat-paljon-vartijoina
https://www.ktlehti.fi/2022/3/suomen-suurimmat-tyonantajat-paljon-vartijoina
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tulorahoituksella tai kertyneellä ylijäämällä. Pitkäaikaista lainaa 

saa ottaa investointeihin talouden kantokyvyn verran valtiolta 

saadun lainanottovaltuuden mukaisesti.” 

o ”Kaiken takana vaanii uhka hyvinvointialueen johtumisesta 

arviointimenettelyyn, jos sitä koskevat talouden tunnusluvut 

täyttyvät tai palveluiden järjestäminen on vaarantunut.” 

• Hyvinvointialueilta puuttuu ensi vuodelta vähintään 400 miljoonaa 

euroa. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/58425a66-6e4d-4f50-954e-

9a52be7b043a?_ga=2.188460456.1268632376.1657109947-

2146239931.1657109947  

• Kuntaliiton mukaan hyvinvointialueiden rahoituksen puute voi olla 

lähempänä miljoona, spekuloi jo alueiden yhdistämisellä. 

https://yle.fi/uutiset/3-12513653  

• Lasse Lehtosen mukaan varovaisenkin arvion mukaan rahoituksen 

puute on miljardi euroa tai 5% kokonaisrahoituksesta. Jäänee 

seuraavan hallituksen huoleksi. 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/soten-paha-

rahoitusvaje-jaa-seuraavan-hallituksen-

murheeksi/?_ga=2.200552302.1123842990.1656710445-

1131053257.1647336508  

• Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) aikoo esittää syksyn 

budjettiriihessä lisää rahoitusta hyvinvointialueille. 

https://yle.fi/uutiset/3-12544670  

• Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) rahoittaisi yksityisiä 

palveluja julkisin varoin. https://www.ts.fi/uutiset/5722593 € 

• Lääkintöneuvos, kaupunginvaltuutettu Heikki Pälve (kok.) ottaa kantaa 

ministeri Lindénin kommenttiin yksityisen sektorin roolista ja 

Pohjoismaisen mallista terveydenhuollossa.  

https://www.ts.fi/lukijoilta/5723996  

• Hyvinvointiala Hali ry kritisoi julkisen terveydenhuollon ongelmien 

ratkaisemista rahalla. https://www.ts.fi/uutiset/5723325  

• HUS ja yliopistolliset hyvinvointialueet ajoivat yliopistosairaalalisän 

nostoa 1,7 %:sta 2,9 %:iin. https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-ja-

yliopistolliset-hyvinvointialueet-ajavat-muutosta-rahoituslakiin  

o ”Sairaanhoitopiirien johtajien ja yliopistojen rehtoreiden mukaan 

hyvinvointialueiden rahoituksessa ollaan tilanteessa, jossa nyt 

tehtävillä valinnoilla voidaan joko rapauttaa suomalaisten saaman 

hoidon tasoa ja palvelujen tuottamisen tehokkuutta, tai 

vaihtoehtoisesti voimme parantaa ammattitaitoisen henkilöstön 

saatavuutta, ylläpitää potilashoidon korkeaa laatua sekä vaikuttaa 

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/58425a66-6e4d-4f50-954e-9a52be7b043a?_ga=2.188460456.1268632376.1657109947-2146239931.1657109947
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/58425a66-6e4d-4f50-954e-9a52be7b043a?_ga=2.188460456.1268632376.1657109947-2146239931.1657109947
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/58425a66-6e4d-4f50-954e-9a52be7b043a?_ga=2.188460456.1268632376.1657109947-2146239931.1657109947
https://yle.fi/uutiset/3-12513653
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/soten-paha-rahoitusvaje-jaa-seuraavan-hallituksen-murheeksi/?_ga=2.200552302.1123842990.1656710445-1131053257.1647336508
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/soten-paha-rahoitusvaje-jaa-seuraavan-hallituksen-murheeksi/?_ga=2.200552302.1123842990.1656710445-1131053257.1647336508
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/soten-paha-rahoitusvaje-jaa-seuraavan-hallituksen-murheeksi/?_ga=2.200552302.1123842990.1656710445-1131053257.1647336508
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/soten-paha-rahoitusvaje-jaa-seuraavan-hallituksen-murheeksi/?_ga=2.200552302.1123842990.1656710445-1131053257.1647336508
https://yle.fi/uutiset/3-12544670
https://www.ts.fi/uutiset/5722593
https://www.ts.fi/lukijoilta/5723996
https://www.ts.fi/uutiset/5723325
https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-ja-yliopistolliset-hyvinvointialueet-ajavat-muutosta-rahoituslakiin
https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-ja-yliopistolliset-hyvinvointialueet-ajavat-muutosta-rahoituslakiin
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positiivisesti elinkeinoelämään terveysteknologian ja 

lääketeollisuuden alojen kehittymisen kautta.” 

o ”Hallituksen esityksen mukaan yliopistosairaalalisän osuus 

hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon koko maan 

rahoituksessa olisi 1,7 % eli noin 350 miljoona euroa. 

Yliopistosairaalat kuitenkin ehdottivat ministerille, että 

yliopistosairaalalisä nostetaan 1,7 %:sta 2,9 %:iin, jolloin 

kansallisen rahoituksen taso nousisi 350 miljoonasta noin 600 

miljoonaan euroon. Tämä kattaisi tutkimus- ja koulutustoiminnan 

nykytason kustannukset, jotka ovat tutkitusti noin 10 % 

toimintamenoista.” 

• Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyskustannukset 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paihde-ja-

mielenterveyspalvelut-kohti-uusiahyvinvointialueita  

o ”Suomen kuuden suurimman kaupungin Helsingin, Espoon, 

Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun päihde- ja 

mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat viime 

vuonna 541,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna 

kustannukset nousivat 1,6 prosenttia.” 

• Pääkirjoitus (Turun) kasvavista terveydenhuollon kuluista. 

https://aamuset.fi/artikkeli/5705078  

• Blogissa hallintovaliokunnan SDP-jäsenet toteavat hyvinvointialueiden 

rahoituslain antavan hyvän pohjan hyvinvointialueille. 

https://sdp.fi/fi/blog/hallintovaliokunnan-sd-ryhma-hyvinvointialueiden-

rahoituslaki-antaa-hyvan-pohjan-sote-uudistuksen-onnistumiselle/  

• Sitra avaa osalle hyvinvointialueista rahoitushaun uusien osallistamisen 

tapojen kehittämiseen. https://www.sitra.fi/artikkelit/lahde-kehittamaan-

uusia-osallistumisen-tapoja-hyvinvointialueelle-kokeiluhaku-auki/  

• Lääkäripalveluyritykset LPY ry vastusta KELA-korvausten leikkaamista. 

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/lpyn-partanen-kela-

korvaukset-ovat-valtiolle-kannattava-sijoitus.html  

o ”Kelan laskelmien mukaan valtio rahoitti vuonna 2020 Kela-

korvauksia noin 90 miljoonalla eurolla ja sai tällä summalla 

potilaiden suuren itsemaksetun rahoitusosuuden ansiosta lähes 

yhden miljardin euron suuruisen rahoituksen terveydenhuollon 

palveluihin.” 

• Mielipidekirjoitus ensihoitopalvelujen kuormittumisesta ja 

kriisiytymisestä. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008939402.html  

• SuomiAreenan Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen tialisuudessa 

keskusteltiin mm. vaikuttavuuden tärkeydestä. 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paihde-ja-mielenterveyspalvelut-kohti-uusiahyvinvointialueita
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paihde-ja-mielenterveyspalvelut-kohti-uusiahyvinvointialueita
https://aamuset.fi/artikkeli/5705078
https://sdp.fi/fi/blog/hallintovaliokunnan-sd-ryhma-hyvinvointialueiden-rahoituslaki-antaa-hyvan-pohjan-sote-uudistuksen-onnistumiselle/
https://sdp.fi/fi/blog/hallintovaliokunnan-sd-ryhma-hyvinvointialueiden-rahoituslaki-antaa-hyvan-pohjan-sote-uudistuksen-onnistumiselle/
https://www.sitra.fi/artikkelit/lahde-kehittamaan-uusia-osallistumisen-tapoja-hyvinvointialueelle-kokeiluhaku-auki/
https://www.sitra.fi/artikkelit/lahde-kehittamaan-uusia-osallistumisen-tapoja-hyvinvointialueelle-kokeiluhaku-auki/
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/lpyn-partanen-kela-korvaukset-ovat-valtiolle-kannattava-sijoitus.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/lpyn-partanen-kela-korvaukset-ovat-valtiolle-kannattava-sijoitus.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008939402.html
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https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/vaikuttavuus-nousi-

paneelikeskustelun-ykkosteemaksi/  

• SOSTE ry:n asiantuntijalääkärin Kati Myllymäen näkemykset 

hyvinvointialueiden tehokkuuden parantamiseksi. 

https://www.cgi.com/fi/fi/artikkeli/sosiaali-ja-terveyspalvelut/miten-sote-

uudistuksesta-saadaan-enemman-hyotyja-pienemmin  

o Laadun parantaminen 

o Satsaukset peruspalveluihin 

o Ylitutkimisen ja ylihoidon vähentämien (medikalisaatio) 

o Priorisointi 

o Digitaalisuus 

• Hyvinvointialueiden johtajien lääkkeet hoitajapulaa mm: palkkaus, 

työhyvinvoinnin parantaminen, rekrytointi ulkomailta. 

https://yle.fi/uutiset/3-12524369  

• THL:n asiantuntijat muistuttavat palvelujen kehittämisen tärkeydestä 

SOTE-uudistuksessa. https://www.hs.fi/mielipide/art-

2000008799681.html  

• KEVA peräänkuuluttaa SOTE-uudistuksen myötä satsauksia 

työkykyjohtamisen rakenteisiin. 

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-vinkkeja-

paattajille-tyoterveyshuollosta-223816325/  

• Kuntoutusyrittäjät ehdottavat keinoja mielenterveysongelmien 

ratkaisuun. https://www.epressi.com/tiedotteet/talous/kuntoutusyrittajat-

ehdottaa-kolmea-keinoa-mielenterveyskriisin-ratkaisuun.html  

• Elinkeinoelämä mukaan hyvinvointialueiden in house -yhtiöt rajoittavat 

yksityisen yritysten toimintamahdollisuuksia. 

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/elinkeinoelama-varoittaa-sote-

alueiden-yhtiohimmelit-tukahduttavat-yksityisia-yrityksia/  

o ”Elinkeinoelämän järjestöt muistuttavat, että hyvinvointialueiden 

sidosyksiköt eli “in-house – yhtiöt” määritellään hankintalaissa niin, 

että omistajilla pitää olla ratkaiseva vaikutusmahdollisuus 

sidosyksikön päätöksiin. Niin ei kuitenkaan monessa tapauksessa 

ole.” 

o ”Näyttää siltä, että jo jopa hyvin pienellä osakemäärällä 

omistamisen tulkitaan täyttävän kriteerit ja sen seurauksena 

voidaan välttää hankintalain vaatima kilpailutus. Vaadimme, että 

kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää viipymättä, täyttävätkö 

julkisomisteiset in-house -yhtiöt lainsäädännön kriteerit. 

Omistajatahoilla on oltava ratkaiseva vaikutusmahdollisuus yhtiön 

https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/vaikuttavuus-nousi-paneelikeskustelun-ykkosteemaksi/
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/vaikuttavuus-nousi-paneelikeskustelun-ykkosteemaksi/
https://www.cgi.com/fi/fi/artikkeli/sosiaali-ja-terveyspalvelut/miten-sote-uudistuksesta-saadaan-enemman-hyotyja-pienemmin
https://www.cgi.com/fi/fi/artikkeli/sosiaali-ja-terveyspalvelut/miten-sote-uudistuksesta-saadaan-enemman-hyotyja-pienemmin
https://yle.fi/uutiset/3-12524369
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008799681.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008799681.html
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-vinkkeja-paattajille-tyoterveyshuollosta-223816325/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-vinkkeja-paattajille-tyoterveyshuollosta-223816325/
https://www.epressi.com/tiedotteet/talous/kuntoutusyrittajat-ehdottaa-kolmea-keinoa-mielenterveyskriisin-ratkaisuun.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/talous/kuntoutusyrittajat-ehdottaa-kolmea-keinoa-mielenterveyskriisin-ratkaisuun.html
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/elinkeinoelama-varoittaa-sote-alueiden-yhtiohimmelit-tukahduttavat-yksityisia-yrityksia/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/elinkeinoelama-varoittaa-sote-alueiden-yhtiohimmelit-tukahduttavat-yksityisia-yrityksia/
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päätöksentekoon”, sanoo johtaja Harri Jaskari Suomen 

Yrittäjistä.” 

• Hyvinvointiala HALI ry on kannellut oikeuskanslerille julkisen ja 

yksityisen alan vanhuspalvelutoimijoiden eriarvoisesta kohtelusta. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hali-ryn-kantelu-oikeuskanslerille-

tehostetun-palveluasumisen-lupaharkinta-ei-perustu-lakiin-ja-kohtelee-

eriarvoisesti-julkisia-ja-yksityisia-

palveluntuottajia?publisherId=69817140&releaseId=69946441  

• Peter Vesterbackalta kritiikkiä julkisen sektorin omistamille yhtiöille. 

https://twitter.com/pvesterbacka/status/1545688077015732224  

• Puoluejohtajien debatti hyvinvointialueista SuomiAreenalla. 

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/cab7ed1f-8711-4db7-9d61-

20e3572f6984 

o ”Opposition puheenjohtajat yksimielisiä: Hyvinvointialueet eivät 

pysty aloittamaan aikataulussa” 

o ”Yksimielisiä oltiin vain siitä, että hyvinvointialueiden nykyinen 

rahoitus ei todennäköisesti tule riittämään. Hallituspuolueiden 

edustajat myönsivät, että korjausliikkeitäkin joudutaan tekemään.” 

o ” ksi kysymys Ohisalon mukaan on, onko nykyisen kokoisilla 

alueilla kykyä selviytyä tehtävistään. ”Voi olla, että joudutaan 

tekemään isompia alueita.”” 

• SDP valinnut aluekoordinaattoreita Uudenmaan hyvinvointialueille. 

https://demokraatti.fi/timonen-ja-vihonen-aluekoordinaattoreiksi-

uudellemaalle/  

• Kuntaliiton toimitusjohtajan mukaan kunnat ja hyvinvointialueet ovat 

kiistoissa. https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/4742860 € 

o ”Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan kunnilla ja 

hyvinvointialueilla on monin paikoin kiistoja sote-uudistuksen 

toteuttamisen yksityiskohdista. Jännitteistä kertoo myös se, 

etteivät hyvinvointialueet ole liittymässä kuntien etuja valvovan 

Kuntaliiton jäseniksi.” 

• Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) varoittelee Helsingin 

palkanmaksuongelmista hyvinvointialueiden näkökulmasta. 

https://yle.fi/uutiset/3-12557438  

 

  

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hali-ryn-kantelu-oikeuskanslerille-tehostetun-palveluasumisen-lupaharkinta-ei-perustu-lakiin-ja-kohtelee-eriarvoisesti-julkisia-ja-yksityisia-palveluntuottajia?publisherId=69817140&releaseId=69946441
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hali-ryn-kantelu-oikeuskanslerille-tehostetun-palveluasumisen-lupaharkinta-ei-perustu-lakiin-ja-kohtelee-eriarvoisesti-julkisia-ja-yksityisia-palveluntuottajia?publisherId=69817140&releaseId=69946441
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hali-ryn-kantelu-oikeuskanslerille-tehostetun-palveluasumisen-lupaharkinta-ei-perustu-lakiin-ja-kohtelee-eriarvoisesti-julkisia-ja-yksityisia-palveluntuottajia?publisherId=69817140&releaseId=69946441
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hali-ryn-kantelu-oikeuskanslerille-tehostetun-palveluasumisen-lupaharkinta-ei-perustu-lakiin-ja-kohtelee-eriarvoisesti-julkisia-ja-yksityisia-palveluntuottajia?publisherId=69817140&releaseId=69946441
https://twitter.com/pvesterbacka/status/1545688077015732224
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/cab7ed1f-8711-4db7-9d61-20e3572f6984
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/cab7ed1f-8711-4db7-9d61-20e3572f6984
https://demokraatti.fi/timonen-ja-vihonen-aluekoordinaattoreiksi-uudellemaalle/
https://demokraatti.fi/timonen-ja-vihonen-aluekoordinaattoreiksi-uudellemaalle/
https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/4742860
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Etelä-Suomen yhteistyöalue 

HUS-yhtymä 
 

Kotisivut: https://www.hus.fi/ajankohtaista/yhdessa-kohti-uutta-husia  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• HUS-yhtymän yhtymäkokouksen päätöksiä 7.7.2022. https://hus-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2260  

o Johtajavalintoja: 

▪ Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Risto Rautava (kok.) 

▪ Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja: Markku Sistonen 

(sd.) 

▪ HUS-yhtymän toimitusjohtaja: Matti Bergendahl 

▪ HUS-yhtymän arviointijohtaja ja tarkastauslautakunnan 

puheenjohtaja: Pirjo Räsänen 

o Talousarvioraami vuodelle 2023: 

▪ ”Yhtymäkokous päätti yksimielisesti, että HUS-yhtymän 

talousarvion kehys vuodelle 2023 on 2 092 389 479 euroa. 

Muutostarpeet raamiin arvioidaan erikseen syksyllä 2022, 

mikäli Uudenmaan hyvinvointialueiden valtionrahoitusta 

koskevat ennakkotiedot muuttuvat talousarviovalmistelun 

aikana.” 

• HUS-yhtymä perustettu, kun Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin 

kaupunginvaltuusto hyväksyivät perussopimuksen. Viimeisenä 

perussopimuksen hyväksyi Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 

28.4.2022. https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-yhtyman-

perustaminen-sinetoitiin  

• Tietoa HUS-yhtymästä. https://www.hus.fi/ajankohtaista/yhdessa-kohti-

uutta-husia  

o ”Uudellamaalla uudistus tarkoittaa, että neljä hyvinvointialuetta, 

Helsingin kaupunki ja HUS rakentavat yhdessä potilaiden 

yhdenvertaiset ja sujuvat hoitopolut perusterveydenhuollosta 

erikoissairaanhoitoon.”  

o ”Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen työstämistä varten 

on perustettu 13 teemaryhmää, joissa kussakin on yksi tai 

useampi HUSin edustaja. Valmistelua koordinoi Helsingin 

https://www.hus.fi/ajankohtaista/yhdessa-kohti-uutta-husia
https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2260
https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2260
https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-yhtyman-perustaminen-sinetoitiin
https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-yhtyman-perustaminen-sinetoitiin
https://www.hus.fi/ajankohtaista/yhdessa-kohti-uutta-husia
https://www.hus.fi/ajankohtaista/yhdessa-kohti-uutta-husia
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kaupunki. Teemaryhmissä tarkoituksena on kuvata 

erikoissairaanhoidon palveluiden nykytila ja kerätä 

kehittämisajatukset, miltä pohjalta rakennetaan yhdessä 

mahdollisimman hyvä toimintatapa maakuntaan.” 

o ”HUSilla on Uusimaa-laissa määriteltyjä järjestämisvastuita (5–6 

§), esimerkiksi vaativa hoito, kiireellinen hoito (pl. kuntien 

kiirevastaanotot) ja ensihoito. Niitä parhaillaan neuvoteltava 

järjestämissopimus ei koske, mutta sovittavat asiat liittyvät 

näihinkin kiinteästi.” 

o ”Sote-uudistuksessa HUS-yhtymä perustetaan uudelleen. 

Yhtymän ylimmät päätöksentekoelimet, rahoitusmalli ja 

omistajaohjaus määritellään perussopimuksessa, joka 

hyväksyttiin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin 

valtuustoissa huhtikuussa 2022.” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Uutinen HUS-yhtymän hallituksen nimityksestä. Puheenjohtajaksi Risto 

Rautava (kok.). https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008941420.html  

• Lasse Lehtonen twiittaa HUS-yhtymän päättäneen vuoden 2023 

hyvinvointialueiden ja Helsingin maksuraamiksi 2,09 miljardia euroa. 

https://twitter.com/lasleh/status/1546026932273299456  

o Lisäksi hän twiittaa HUS-yhtymän tarvitsevan 800 MEUR mikäli 

halutaan toiminnan jatkuvan nykyisessä laajuudessa. 

https://twitter.com/lasleh/status/1546026934034890754    

• Uutien HUSin poikkeuksellsien suurista jonoista. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008967511.html  

 

 

  

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008941420.html
https://twitter.com/lasleh/status/1546026932273299456
https://twitter.com/lasleh/status/1546026934034890754
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008967511.html
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Helsinki 
 

Kotisivut: https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/ / 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/sote-

uudistus-helsingissa  
 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen organisaatio. 

https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/  

• Apulaispormestari: Daniel Sazonov 

• Toimialajohtaja: Juha Jolkkonen 

• Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja: Maarit Sulavuori 

• Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja: Leena Turpeinen 

• Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja: Seija Meripaasi 

• Hallintojohtaja: Tiina Mäki 

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

o Hankintailmoitus 30.7. Uudenmaan hyvinvointialueiden 

ympärivuorokautisen lastensuojelun kilpailuttamisesta. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73727/notice/1

05726/overview  

o Helsingin kaupungin hallituksen kokouksessa 27.6. hyväksyttiin vuoden 

2023 talousarvio. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-

hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=202

2&ls=11&doc=Keha_2022-06-27_Khs_26_Pk  

o Sote- ja pelastustoimen toimintamenoarvio 2 758 milj. euroa. 

• Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4. HUS perussopimuksen. 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginvaltuusto-

hyvaksyi-hus-perussopimuksen  

• Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.3. sote-uudistuksen myötä uuden 

toimialan. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/uusi-toimiala-

kokoaa-vuoden-2023-alussa-helsingin-sosiaali-ja-terveydenhuollon-

seka-pelastustoimen-yhteen  

o ” Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.3.2022 sote-uudistukseen 

liittyvän hallintosäännön muutoksen sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen rakenteeseen. Uusi sosiaali-, terveys- ja 

pelastustoimiala aloittaa 1.1.2023.” 

https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/sote-uudistus-helsingissa
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/sote-uudistus-helsingissa
https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73727/notice/105726/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73727/notice/105726/overview
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Keha_2022-06-27_Khs_26_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Keha_2022-06-27_Khs_26_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Keha_2022-06-27_Khs_26_Pk
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginvaltuusto-hyvaksyi-hus-perussopimuksen
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginvaltuusto-hyvaksyi-hus-perussopimuksen
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/uusi-toimiala-kokoaa-vuoden-2023-alussa-helsingin-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-yhteen
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/uusi-toimiala-kokoaa-vuoden-2023-alussa-helsingin-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-yhteen
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/uusi-toimiala-kokoaa-vuoden-2023-alussa-helsingin-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-yhteen
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o ”Toimialalle tulee luottamuselimiksi sosiaali-, terveys- ja 

pelastuslautakunta sekä pelastusjaosto ja yksilöasioiden jaosto. 

Pelastustoimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta 

palvelukokokokonaisuudeksi uudelle toimialalle. Muutoksia tulee 

myös toimialajohtajan ja pelastuskomentajan sekä muiden 

viranhaltijoiden toimivaltoihin.” 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Helsingissä suljettu kesäksi sairaalapaikkoja. 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4730146  

 

  

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4730146
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://itauusimaa.fi/   

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuusto äänesti 21.6. kokouksessa Max Lönnqvistin 

hyvinvointialuejohtajaksi. Hän on toiminut hallintojohtajana Turun 

kaupungissa. https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-

hyvinvointialueen-aluevaltuusto-valitsi-max-lonnqvistin-

hyvinvointialuejohtajaksi/ 

• Hankintailmoitus 15.7. arkistointiratkaisujen selvitystyön 

kilpailutuksesta. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73577/notice/1

05423/overview  

• Aluevaltuuston kokouksessa 14.6.2022 hyväksyttiin hyvinvointialueen 

organisaatiomalli. 

https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/06/Liite-%C2%A7-6-

Organisaatiomalli-FI.pdf  

• Aluehallituksen kokouksessa 19.5. päätettiin ottaa hankintaohje 

(luonnos) käyttöön. 

https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/05/Hankintaohje_luon

nos-FI.pdf  

• Aluehallituksen kokous 5.5. esittää ympärivuorokautisen lastensuojelun 

hankintaa. 

https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/05/Aluehallitus-

poytakirja-fi-220505.pdf  

o ”Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueen osallistumisesta Uudenmaan alueen yhteiseen 

lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutukseen ja 

valtuuttaa Helsingin kaupungin hoitamaan 

kilpailuttamismenettelyn.” 

o ”Hankinnan arvo ajalle 1.1.2023 – 31.12.2026 on Itä-Uudenmaan 

alueella n. 28 milj. euroa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei 

sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan 

tarpeen mukaan.” 

o ”Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 23 §:n 

mukaan aluevaltuusto päättää yli 20 000 000 euron hankinnoista, 

https://itauusimaa.fi/
https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-hyvinvointialueen-aluevaltuusto-valitsi-max-lonnqvistin-hyvinvointialuejohtajaksi/
https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-hyvinvointialueen-aluevaltuusto-valitsi-max-lonnqvistin-hyvinvointialuejohtajaksi/
https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-hyvinvointialueen-aluevaltuusto-valitsi-max-lonnqvistin-hyvinvointialuejohtajaksi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73577/notice/105423/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73577/notice/105423/overview
https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/06/Liite-%C2%A7-6-Organisaatiomalli-FI.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/06/Liite-%C2%A7-6-Organisaatiomalli-FI.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/05/Hankintaohje_luonnos-FI.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/05/Hankintaohje_luonnos-FI.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/05/Aluehallitus-poytakirja-fi-220505.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/05/Aluehallitus-poytakirja-fi-220505.pdf
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sopimuksista ja sitoumuksista. Näin ollen hankintamenettelyyn 

osallistumisestakin päättäminen kuuluu aluevaltuuston 

päätösvaltaan.” 

o ”Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueen osalta, että lastensuojelun 

ympärivuorokautisten palvelujen hankinta 1.1.2023 – 31.12.2026 

tehdään Helsingin kaupungin toteuttaman tarjouspyynnön ja 

kilpailutuksen kautta.” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• n/a 
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Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/ 

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Hankintailmoitus 24.7. ateria- ja siivouspalvelujen kilpailuttamisesta. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73682/notice/

105627/overview  

• Aluehallitus päätti 22.6. vuoden 2023 kehysraamista. 

https://www.keusote.fi/2022/06/22/keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-

aluehallitus-hyvaksyi-vuoden-2023-talousarvion-kehyksen/  

o ”Vuoden 2023 talousarvion kehys pohjautuu 

valtiovarainministeriön tämänhetkiseen laskelmaan Keski-

Uudenmaan hyvinvointialueen rahoituksesta. 

Valtiovarainministeriön tämänhetkisen laskelman mukaan Keski-

Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuodelle 2023 on noin 

740,8 M€.” 

• Aluehallitus 24.5. päätti laittaa hyvinvointialueen johtaja hakuun 

elokuussa. https://www.keusote.fi/2022/05/25/aluehallituksen-

paatoksia-24-5/  

• Keusote ottaa käyttöön uuden palvelusetelin ikääntyneiden 

palveluasumisessa (17.5.). https://www.keusote.fi/2022/05/17/uusi-

palveluseteli-kayttoon-ikaihmisten-palveluasumisessa/  

 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Hyvinvointialueen strategiaa valmisteltu osallistaen. 

https://www.keusote.fi/2022/07/11/kuntalaiset-henkilosto-ja-paattajat-

mukana-valmistelemassa-keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-

strategiaa/  

o ”Kyselyn perusteella asukkaiden mielestä hyvinvointialueen top 3 

tavoitteet ovat 1.) oikea-aikaisen avun saaminen, 2.) riittävä ja 

hyvinvoiva henkilöstö sekä 3.) palvelujen sujuvuus. Kuntalaisten 

työpajassa tuli ilmi samankaltaisia tavoitteita: keskusteluissa 

nousi esiin, että tulevalla hyvinvointialueella tulisi priorisoida 

ennaltaehkäiseviä palveluita, palveluiden saavutettavuutta, 

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/
https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73682/notice/105627/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73682/notice/105627/overview
https://www.keusote.fi/2022/06/22/keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-aluehallitus-hyvaksyi-vuoden-2023-talousarvion-kehyksen/
https://www.keusote.fi/2022/06/22/keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-aluehallitus-hyvaksyi-vuoden-2023-talousarvion-kehyksen/
https://www.keusote.fi/2022/05/25/aluehallituksen-paatoksia-24-5/
https://www.keusote.fi/2022/05/25/aluehallituksen-paatoksia-24-5/
https://www.keusote.fi/2022/05/17/uusi-palveluseteli-kayttoon-ikaihmisten-palveluasumisessa/
https://www.keusote.fi/2022/05/17/uusi-palveluseteli-kayttoon-ikaihmisten-palveluasumisessa/
https://www.keusote.fi/2022/07/11/kuntalaiset-henkilosto-ja-paattajat-mukana-valmistelemassa-keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-strategiaa/
https://www.keusote.fi/2022/07/11/kuntalaiset-henkilosto-ja-paattajat-mukana-valmistelemassa-keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-strategiaa/
https://www.keusote.fi/2022/07/11/kuntalaiset-henkilosto-ja-paattajat-mukana-valmistelemassa-keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-strategiaa/
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digitalisaation hyödyntämistä, henkilöstön arvostamista sekä 

asiakkaan arvostavaa ja kunnioittavaa kohtaamista.” 

o ”Strategiatyö viimeistellään hyvinvointialueellamme syksyn 

aikana: Elokuussa strategian luonnosversio lähetetään 

sidosryhmille lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen strategian 

työstämistä jatketaan koko syksyn ajan, ja joulukuussa 

strategiasta päätetään aluevaltuuston kokouksessa.” 
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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://www.luvn.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

•  Aluevaltuuston kokouksessa 17.5. valittiin hyvinvointialuejohtajaksi 

Sanna Svahn, joka toimii Espoon perusturvajohtajana. 

https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/05/sanna-svahn-valittiin-lansi-

uudenmaan-hyvinvointialuejohtajaksi-0  

• Kokouksessaan 6.6. aluehallitus pelastusjohtajan. https://luhva-

d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2

02265-5  

o ”2. perustaa pelastusjohtajan viran ja määrää suostumuksensa 

mukaisesti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja 

Veli-Pekka Ihamäen hoitamaan virkaa määräaikaisesti 1.7.-

31.12.2022 ja sitten, liikkeenluovutuksen kautta, vakinaisesti 

1.1.2023 lukien” 

• Kokouksessaan 21.6. aluehallitus valitsi johtajia virkoihin. 

https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/06/aluehallitus-valitsi-

hyvinvointialueelle-johtajia-ja-paatti-muutosvaiheen-kuljetus-ja  

o ”Aluehallitus valitsi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen virkoihin 

vakinaisesti:   

▪ lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 

palvelualuejohtajaksi Mari Ahlströmin, VTM, eMBA  

▪ ikääntyneiden palveluiden palvelualuejohtajaksi Tuula 

Suomisen, TtM, eMBA  

▪ vammaispalvelujen palvelualuejohtajaksi Timo Hokkasen, 

YTM  

▪ sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtajaksi Markus 

Paanasen, LT 

▪ konsernipalvelujen johtajaksi Markus Syrjäsen, FM, VTM, 

eMBA, sekä  

▪ palvelutuotannon johtajaksi Matias Pälveen, OTM, 

Ekonomie kandidat.”   

 

 

https://www.luvn.fi/
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/05/sanna-svahn-valittiin-lansi-uudenmaan-hyvinvointialuejohtajaksi-0
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/05/sanna-svahn-valittiin-lansi-uudenmaan-hyvinvointialuejohtajaksi-0
https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202265-5
https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202265-5
https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202265-5
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/06/aluehallitus-valitsi-hyvinvointialueelle-johtajia-ja-paatti-muutosvaiheen-kuljetus-ja
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/06/aluehallitus-valitsi-hyvinvointialueelle-johtajia-ja-paatti-muutosvaiheen-kuljetus-ja
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UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Tuula Suominen ikääntyneiden palvelujen johtajaksi. https://www.lansi-

uusimaa.fi/paikalliset/4718298 € 

• Uutinen hyvinvointialueen asiakastietojärjestelmän siirtoprojektin 

hankinnasta. https://www.tivi.fi/uutiset/tv/fd8cfcd2-f452-4d13-9285-

c0e614aea69b € 

• Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos (kok) avaa 

näkemyksiään SOTE-uudistuksesta. 

https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4722743  

o ” – Hyvinvointialue on sidottu nykyisiin tiloihinsa kolmeksi 

vuodeksi, eikä se pysty karsimaan niitä. Länsi-Uudenmaan 

hyvinvointialue vuokraa toimistotilaa yli 30 osoitteesta ja on 

vuokralaisena käytännössä jokaisella kunnantalolla. Tästä 

lähtökohdasta on hankala lähteä karsimaan kuluja.” 

• RKP:n aluehallituksen edustajat penäävät rahoituksen uudelleen 

arviointia. https://www.lansivayla.fi/paakirjoitus-mielipide/4735922  

o ”RKP on alusta asti todennut, että rahoitus Uudenmaan 

hyvinvointialueille ei ole riittävä. Vuonna 2019 RKP:n 

vaatimuksesta rahoituskriteerejä tarkistettiin siten, että 

kokonaisuudesta tuli yhdenvertaisempi myös Uudenmaan ja 

Helsingin näkökulmasta. Muuten malli olisi vielä heikompi kuin 

nyt.” 

o ”Mielestämme on tärkeää, että rahoitusratkaisua tarkistetaan vielä 

uudelleen ja jatkossa säännöllisin väliajoin. Uudellamaalla 

sosioekonomiset haasteet eri ikäryhmissä ovat erilaiset kuin 

monella muulla alueella. Samalla Uudenmaan erillisratkaisu 

erikoissairaanhoidon suhteen tuo omat taloudelliset haasteensa.” 

 

  

https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/4718298
https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/4718298
https://www.tivi.fi/uutiset/tv/fd8cfcd2-f452-4d13-9285-c0e614aea69b
https://www.tivi.fi/uutiset/tv/fd8cfcd2-f452-4d13-9285-c0e614aea69b
https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4722743
https://www.lansivayla.fi/paakirjoitus-mielipide/4735922
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 19.4. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Timo Aronkytö, joka on toiminut Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

apulaiskaupunginjohtajana. 

https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/timo-

aronkyto-vantaan-ja-keravan-hyvinvointialuejohtajaksi  

• Aluevaltuusto valitsi 21.6. johtajia. 

https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/aluevaltuust

o-valitsi-hyvinvointialueelle-nelja-toimialajohtajaa  

o ”Aluevaltuuston kokouksessa suoritetuissa virkavaaleissa 

vanhuspalvelujen toimialajohtajaksi valittiin Minna Lahnalampi-

Lahtinen; konsernipalvelujen toimialajohtajaksi Mikko Hokkanen; 

terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajaksi Kati Liukko sekä 

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajaksi Hanna 

Mikkonen.” 

• Aluehallitus päätti 7.6. Seure henkilöstöpalveluiden osakkeiden 

ostamisesta. https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_762022/Seure_Henkilostopalvelut_

Oyn_osakkeiden_(1029)  

o ”Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (jäljempänä Seure tai yhtiö) 

toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien 

hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden 

tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen 

työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä 

palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja 

kiinteistöjä.” 

o ”Vantaan kaupungin omistusosuus Seuresta on 18,80 % (3 332 

osaketta). Kaupungin ostot Seurelta vuosina 2018─2021 ovat 

olleet keskimäärin noin 26 milj. euroa/vuosi, josta noin neljäsosa 

on kohdistunut sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle. 

Pelastustoimi ei ole käyttänyt yhtiön palveluita vuosina 2018─

2021.” 

o ” Aluehallitus päättää: 

https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/timo-aronkyto-vantaan-ja-keravan-hyvinvointialuejohtajaksi
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/timo-aronkyto-vantaan-ja-keravan-hyvinvointialuejohtajaksi
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/aluevaltuusto-valitsi-hyvinvointialueelle-nelja-toimialajohtajaa
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/aluevaltuusto-valitsi-hyvinvointialueelle-nelja-toimialajohtajaa
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_762022/Seure_Henkilostopalvelut_Oyn_osakkeiden_(1029)
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_762022/Seure_Henkilostopalvelut_Oyn_osakkeiden_(1029)
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_762022/Seure_Henkilostopalvelut_Oyn_osakkeiden_(1029)
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o 1. ostaa Vantaan kaupungilta 883 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n 

osaketta kauppahintaan 450 330 euroa liitteenä olevan 

kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin” 

• Aluehallitus päätti kokouksessa 8.4. kilpailuttaa ateria- ja 

puhtauspalvelut. 

https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/vantaan-ja-

keravan-hyvinvointialueen-aluehallitus-linjasi-isoja-kokonaisuuksia  

 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Tuukka Saimen (ps.) ehdottaa 

mielipidekirjoituksessa sote-uudistuksen myötä Keravan ja Vantaan 

kuntaliitosta. https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-

mielipide/4736157  

o ” Vantaa ja Kerava voisivat olla edelläkävijöitä ja käynnistää 

historiallisen kuntauudistusten sarjan. Kuntaliitoksella säästetään 

hallinnollisia kustannuksia yli 50 miljoona vuodessa. Päällekkäisiä 

virkoja vähentämällä ja ostopalveluja tehostamalla kevennetään 

niin kuntaveroa kuin kuntabudjettia.” 

• Ostopalvelutuottajia osallistettiin kehittämiseen. 

https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/ostopalvelu

ntuottajat-lisaa-dialogisuutta-ja-osallistamista  

o ” Vastaajista 58 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että 

palveluntuottajat saavat riittävästi tukea Vantaalta ja/tai 

Keravalta.” 

o ”Suurin osa vastaajista ja osallistujista toivoi enemmän 

yhteistyötä, avoimuutta ja dialogisuutta palvelunjärjestäjän ja 

tuottajan välillä. Palveluntuottajat toivovat, että heitä 

osallistettaisiin enemmän, ja heidän osaamistaan 

hyödynnettäisiin laajemmin. Hyvinvointialueelta palveluntuottajat 

toivovat säännöllistä tiedottamista, mm. tulevaisuuden muutoksiin 

ja tarpeisiin liittyen.”  

o ”Palveluntuottajat haluavat olla aidosti osa hyvinvointialueen 

palvelujärjestelmää. He toivovat yhdenvertaisia ja yhteneväisiä 

toimintatapoja hyvinvointialueella (esim. nykyisellään sopimusten 

sisällöt vaihtelevat kunnittain).” 

https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/vantaan-ja-keravan-hyvinvointialueen-aluehallitus-linjasi-isoja-kokonaisuuksia
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/vantaan-ja-keravan-hyvinvointialueen-aluehallitus-linjasi-isoja-kokonaisuuksia
https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4736157
https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4736157
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/ostopalveluntuottajat-lisaa-dialogisuutta-ja-osallistamista
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/ostopalveluntuottajat-lisaa-dialogisuutta-ja-osallistamista
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o ”Lisäksi palveluntuottajat toivovat hyvinvointialueilla määriteltyjä 

yhteyshenkilöitä, jotta heillä on selkeä tieto, kehen olla 

yhteydessä missäkin asiassa.”  

• Virkaa hakenut kritisoi johtajien hakuprosessia. 

https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/4748774  

 

  

https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/4748774
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Etelä-Karjalan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://eksote.fi/hyvinvointialue/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 15.4. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Sally Leskinen, joka on toiminut johtajalääkärinä Kanta-Hämeen 

sairaanhoitopiirissä. https://eksote.fi/2022/06/etela-karjalan-

hyvinvointialueen-hyvinvointialuejohtajaksi-sally-leskinen/  

• Aluehallituksen kokouksessa 22.6. pelastusjohtajaksi valittiin Jani 

Kareinen. https://eksote.fi/2022/06/etela-karjalan-hyvinvointialueen-

pelastusjohtajaksi-jani-kareinen/  

• Aluehallituksen kokouksessa 22.6. päätettiin hankkia Kymijoen ICT 

Kaakkois-Suomen Tieto OY:n osakkeita. 

https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/ekhva/3/12  

o ”Kymijoen ICT Kaakkois-Suomen Tieto Oy tuottaa 

informaatioteknologiaan liittyviä käyttäjä-,  kapasiteetti-, 

tietoliikenne-, tietoturva- ja käyttövaltuushallintapalveluita  

osakkeenomistajilleen. Täydentääkseen nykyisten 

sidosyksiköidensä palvelutarjontaa Etelä-  Karjalan 

hyvinvointialue on tiedustellut mahdollisuutta hankkia Kymijoen 

ICT Kaakkois-  Suomen Tieto Oy:n osake, jolloin 

hyvinvointialueen olisi mahdollista hankkia osakeyhtiöltä  

palvelukokonaisuuksia hankintalain mukaisen 

sidosyksikköaseman kautta.” 

o ”Hallitus päättää:   

▪ - hankkia Kymijoen ICT Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n 

osakkeen Etelä-Karjalan  hyvinvointialueelle hintaan 1 

625€.” 

• Aluehallituksen kokouksessa 7.6. päätettiin merkata Istekki Oy:n 

osakkeita. https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/ekhva/3/9  

o ”Istekki Oy tuottaa informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

teknologian palveluja terveydenhuollon ja kuntien toimintaan 

pääasiassa osakkeenomistajilleen. Etelä-Karjalan 

hyvinvointialueen näkökulmasta Istekki Oy:n tuottamat palvelut 

täydentävät nykyisten sidosyksiköiden tuottamia palveluita 

erityisesti tietojärjestelmäpalvelutuotannon ja terveydenhuollon 

teknologian osalta. Merkitsemällä Istekki Oy:n osakkuuden Etelä-

https://eksote.fi/hyvinvointialue/
https://eksote.fi/2022/06/etela-karjalan-hyvinvointialueen-hyvinvointialuejohtajaksi-sally-leskinen/
https://eksote.fi/2022/06/etela-karjalan-hyvinvointialueen-hyvinvointialuejohtajaksi-sally-leskinen/
https://eksote.fi/2022/06/etela-karjalan-hyvinvointialueen-pelastusjohtajaksi-jani-kareinen/
https://eksote.fi/2022/06/etela-karjalan-hyvinvointialueen-pelastusjohtajaksi-jani-kareinen/
https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/ekhva/3/12
https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/ekhva/3/9
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Karjalan hyvinvointialueella on mahdollisuus hankkia edellä 

kuvattuja täydentäviä palvelukokonaisuuksia Istekki Oy:lta 

hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman kautta.” 

o ”Aluehallitus päättää: 

▪ - merkitä suunnatun osakeannin mukaisesti Etelä-Karjalan 

hyvinvointialueelle viisi (5) kappaletta Istekki Oy:n osaketta 

á 1905,50 €, kokonaishintaan 9525,25€.” 

• Aluehallituksen kokouksessa 10.5. käsiteltiin Eksoten 

hankintasopimusten optioiden käyttöä vuodella 2023. 

https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/ekhva/3/7  

o ”Eksoten ostopalvelusopimusten vastuuhenkilöt ovat tarkastaneet 

hyvinvointialueelle  siirtyvät sopimukset ja nähneet 

tarkoituksenmukaiseksi ottaa käyttöön optiokaudet ainakin  

seuraavissa hankinnoissa:   

▪ Urologian erikoislääkäripalvelut 

▪ Erikoislääkäripalvelut   

▪ Päihdelääkäripalvelut   

▪ Tulkkauspalvelut   

▪ Suun terveydenhuollon ostopalvelut   

▪ Kokous- ja tapahtumapalvelut   

▪ Lastensuojelun sijaishuolto   

▪ Lastensuojelun tehostettu perhetyö   

▪ Vainajien siirtokuljetukset   

▪ Päivystysapu 116117-puheluiden yhdysliikenne   

▪ Raportoinnin asiantuntijapalvelut   

▪ Eksoten lehti-ilmoitusten julkaiseminen   

▪ Medisiininen etupäivystys   

▪ Kardiologian erikoislääkäripalvelut   

▪ Asunnon muutostyöt   

▪ Asiakaskohtainen sopimus puhtaanapidon tarvikkeet   

▪ Päivystyksen lääkäripalvelut” 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Hyvinvointialuejohtajan haastattelu.  

https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/tyoilon-on-oltava-

perusoikeus/  

 

  

https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/ekhva/3/7
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/tyoilon-on-oltava-perusoikeus/
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/tyoilon-on-oltava-perusoikeus/
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Kymenlaakson hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://kymenhva.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 22.6. hyvinvointialueen johtajaksi valittiin 

Harri Hagman, joka on toiminut Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän liikelaitoksen SataDiagin johtajana. 

https://kymenhva.fi/blog/2022/06/22/kymenlaakson-

hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-harri-hagman/  

• Aluehallitus 27.6.2022: https://kymenhva.fi/wp-

content/uploads/2022/07/Aluehallituksen-poytakirja-27.6.2022.pdf  

o Johtajien valinta: 

▪ Strategia- ja integraatiopalvelujen toimialajohtaja (sekä 

tulosaluejohtaja): Lauri Lehto 

▪ Konsernipalvelujen toimialajohtaja toimialajohtaja (sekä 

tulosaluejohtaja): Ari Nevalainen 

▪ Johtajaylihoitaja: Mari Kuusisto 

o ”Psykiatrisen erikoislääkärityövoiman vuokrauksen kilpailutuksen 

käynnistäminen” 

▪ ”Psykiatrisen erikoislääkärityövoiman vuokrauksen 

kilpailutuksen käynnistäminen. Kilpailutuksen 

sopimuskauden alkamisajankohta on 1.1.2023 ja 

sopimuskauden kesto on 3 vuotta, minkä jälkeen sopimusta 

voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla.”…” Aluehallitus päätti 

käynnistää Kouvolan alueen psykiatrian lääkärityövoiman 

vuokrauksen kilpailutuksen.” 

o ”DigiFinlandin osakemerkintä ja osakassopimuksen 

hyväksyminen” 

▪ ”Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että 

aluevaltuusto - merkitsee 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n 

(2859355-7) osakkeita olennaisilta osin liitteen mukaisin 

ehdoin; sillä edellytyksellä, että Kymenlaakson 

hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n 

osakkeita” 

• Organisaatiorakenne (11.5.2022): https://kymenhva.fi/wp-

content/uploads/2022/05/Liite_Johtamisrakenteet-ja-johtamisen-

valineet-Kymha-organisaatio-1.pdf  

https://kymenhva.fi/
https://kymenhva.fi/blog/2022/06/22/kymenlaakson-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-harri-hagman/
https://kymenhva.fi/blog/2022/06/22/kymenlaakson-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-harri-hagman/
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/07/Aluehallituksen-poytakirja-27.6.2022.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/07/Aluehallituksen-poytakirja-27.6.2022.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/05/Liite_Johtamisrakenteet-ja-johtamisen-valineet-Kymha-organisaatio-1.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/05/Liite_Johtamisrakenteet-ja-johtamisen-valineet-Kymha-organisaatio-1.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/05/Liite_Johtamisrakenteet-ja-johtamisen-valineet-Kymha-organisaatio-1.pdf
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UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Esittelyssä Kymenlaakson hyvinvointialuejohtaja, diplomi.insinööri Harri 

Hagman (61). https://www.kymensanomat.fi/paikalliset/4705781 € 

• Aluevaltuutetut (kok) peräänkuuluttavat tuotantokustannusten 

läpinäkyvyyttä. https://www.pkank.fi/uutiset/mielipide-palvelujen-

tuotantokustannukset-lapinakyvaksi-6.19.25790.547f655c13  

• Aluehallituksen jäsen Joona Mielonen (vas) kritisoi hyvinvointialueen 

päätöstä ulkoistaa psykiatriset erikoislääkäripalvelut. 

https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4705430  

• Järjestöjen edustajat penäävät hyvinvointialueelta rahoituksen 

järjestämistä. https://www.kouvolansanomat.fi/paakirjoitus-

mielipide/4721052  

• Mielipidekirjoitus kiertävien palvelujen tarpeellisuudesta. 

https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4751897  

 

  

https://www.kymensanomat.fi/paikalliset/4705781
https://www.pkank.fi/uutiset/mielipide-palvelujen-tuotantokustannukset-lapinakyvaksi-6.19.25790.547f655c13
https://www.pkank.fi/uutiset/mielipide-palvelujen-tuotantokustannukset-lapinakyvaksi-6.19.25790.547f655c13
https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4705430
https://www.kouvolansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4721052
https://www.kouvolansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4721052
https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4751897
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://www.paijatha.fi/  

Strategia: https://www.paijatha.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/strategia/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 27.6. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Petri Virolainen, joka on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana. 

https://www.paijatha.fi/petri-virolainen-pitaa-henkiloston-jaksamisen-ja-

riittavyyden-varmistamista-tarkeimpana-tehtavanaan-

hyvinvointialuejohtajana/  

• Aluevaltuuston kokouksessa 13.6. käsiteltiin talousarviota vuodelle 

2023, jossa toimintakulut ovat 938 milj. euroa. Lisäystä vuoteen 2022 

on 3,5%. https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-

poytakirjat/ (pöytäkirja haettava haulla) 

• Aluehallituksen kokouksessa 6.6. käsittelyssä Insipra Oy:n selvitys 

hyvinvointialueen investointikyvystä ja rahoitustarpeista. 

https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

(pöytäkirja haettava haulla) 

o Raportin mukaan hyvinvointialueen taloudellinen asema tulee 

lähivuosina heikkenemään merkittävästi. 

o Hyvinvointialueen tuottavuutta on raportin mukaan huomattavasti 

parannettava. 

• Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.5. antaa suostumuksen 

kuntayhtymälle henkilöstön vuokraamisen hankinnalle. 

https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

(pöytäkirja haettava haulla) 

o ”Lääkäri-, erikoislääkäri, hammaslääkäri- ja 

erikoishammaslääkärityövoiman vuokraamisen hankinta: 

o Lääkärit tulevat työskentelemään terveys- ja sairaanhoitopalvelut 

-toimialan avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa sekä 

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialan geriatrisessa 

osaamiskeskuksessa ja kuntoutuksessa sekä Heinolan 

kaupungin yksiköissä. 

▪ Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 13 136 000 €. 

▪ Sopimuskausi on 1.9.2022 - 31.8.2024 kahden (1+1) 

lisävuoden optiolla.  

https://www.paijatha.fi/
https://www.paijatha.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/strategia/
https://www.paijatha.fi/petri-virolainen-pitaa-henkiloston-jaksamisen-ja-riittavyyden-varmistamista-tarkeimpana-tehtavanaan-hyvinvointialuejohtajana/
https://www.paijatha.fi/petri-virolainen-pitaa-henkiloston-jaksamisen-ja-riittavyyden-varmistamista-tarkeimpana-tehtavanaan-hyvinvointialuejohtajana/
https://www.paijatha.fi/petri-virolainen-pitaa-henkiloston-jaksamisen-ja-riittavyyden-varmistamista-tarkeimpana-tehtavanaan-hyvinvointialuejohtajana/
https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/
https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/
https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/
https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/
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▪ Yhteishankinta Heinolan kaupungin kanssa.” 

o ”Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti”   

• Aluehallitus päätti kokouksessan 19.4. 

https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

(pöytäkirja haettava haulla) 

o Ulkomaisen hoitajarekrytoinnin lisätilauksesta.  

▪ ”Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on järjestänyt 

hoitohenkilökunnan rekrytointia ulkomailta koskevan 

kilpailutuksen vuonna 2021. Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja on tehnyt 

hankintapäätöksen 20.5.2021, minkä jälkeen valitun 

tuottajan kanssa on solmittu hankintasopimus 24.6.2021. 

Hankintasopimus hoitohenkilökunnan rekrytoinnista 

ulkomailta on voimassa toistaiseksi, jolloin sopimus siirtyy 

PäijätHämeen hyvinvointialueelle.” 

▪ ”Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on toteuttanut Silkkite 

Oy:n kanssa yhden filippiiniläisten hoitajien rekrytoinnin. 

Hoitajat saapuvat Suomeen kevään 2022 aikana. 

Filippiineillä 50 aloittaneesta hoitajasta Suomeen saapuu 46 

hoitajaa. He siirtyvät työskentelemään ikääntyneiden 

palvelut ja kuntoutuksen -toimialalle asumispalveluihin ja 

kotihoitoon.” 

▪ ”Hyvinvointialueen hallitus päättää hyväksyä 50 – 60 

hoitajan lisätilauksen liittyen voimassa olevaan 

hankintapäätökseen. Lisätilauksen mukainen projekti 

toteutetaan noudattaen voimassa olevan 

hankintasopimuksen ehtoja.” 

o ”Ehdotus hyväksyttiin” 

o Työterveyshuollon kilpailuttamisesta. 

▪ ”Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus päättää 

▪ 1) Järjestää työterveyshuollon palvelut ensisijaisesti 

kilpailuttamalla sekä työterveyshuoltolain 4 §:n mukaiset 

työterveyspalvelut sekä omalle henkilöstölleen että 

terveydenhuoltolain 18 §:n mukaisesti alueellaan 

sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille ja 

yrittäjille työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitetut ehkäisevät 

työterveyshuoltopalvelut. 

▪ 2) Kilpailutuksen valmistelemisesta ensisijaisesti 

yhteistyössä Työterveys Wellamo Oy:n nykyisten omistajien 

https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/
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kanssa siten, että kilpailutukseen kytketään Työterveys 

Wellamo Oy:n myynti kilpailutuksen voittaneelle tuottajalle.” 

▪ Lisätietoja: ”Ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen, puh. 044 

729 7982”  

 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Pääkirjoituksessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtajasta.  

https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4709903  

• Mielipidekirjoittajana aluevaltuutettu Riitta Lonka (kesk) 

https://www.seutuneloset.fi/paakirjoitus-mielipide/4724702  

o ”Strategian olemme hyväksyneet ja ryhmämme yksi tärkeimmistä 

päämääristä on lähipalveluiden säilyttäminen ja palveluiden 

saavutettavuus.” 

o ”Pandemia, henkilöstöpula ja talouden sopeuttamistoimet, 

muutaman mainitakseni, ovat kokonaisuuksia, jotka heikentävät 

mahdollisuuksiamme tuottaa palveluita. Nämä hidasteet ovat 

kuitenkin voitettavissa sillä tahtotilalla ja yhteistyöllä, johon 

olemme sitoutuneet.” 

o ”Yhteistyökumppaneita ja ulkoistettuja palvelukokonaisuuksia on 

todella paljon. Yhteistyökumppaneita tarvitaan ja sen vuoksi 

sopimukset ja pelisäännöt sekä niiden valvonta on saatettava 

joustavaksi ja selkeäksi sekä kuntalaisten seurattavaksi.” 

  

https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4709903
https://www.seutuneloset.fi/paakirjoitus-mielipide/4724702
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Länsi-Suomen yhteistyöalue 

Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 11.4. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Marina Kinnunen, joka on toiminut Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän johtajana. https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/aluevaltuusto-

sinetoi-kinnusen-valinnan/  

• Aluehallituksen kokouksessa 5.7. Linda Jakobsson-Pada valittiin 

hyvinvointialueen hallintojohtajaksi. 

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/linda-jakobsson-pada-valittiin-

hyvinvointialueen-hallintojohtajaksi/  

• Aluevaltuuston kokouksessa 6.6. päätettiin uuden asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän hankinnasta. 

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/wp-content/uploads/2022/06/HYA-

2022-Valt-04_Poytakirja.pdf  

o ” Hankinnan kustannusarvio perustuu viime vuosina toteutettuihin 

laajojen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkilpailutusten 

kustannusanalyyseihin. Yhtenäisen ASPO-järjestelmän 

hankinnan arvioidaan maksavan n. 20-30 M€, riippuen 

hankittavan järjestelmäkokonaisuuden laajuudesta. Ehdotettavan 

hankintaprosessin kustannusarvio on n. 2,5M eur. Koko 

hankinnan lopulliset kustannukset selviävät vasta 

hankintaprosessin lopussa.” 

o ”Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ja 01.01.2023 

järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen Pohjanmaan 

hyvinvointialue hankkii asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät 

ict-palvelut inhouseyhtiö 2M-IT:ltä, joka toimii kilpailutuksen 

hankintayksikkönä. Kilpailutuksen sisältö valmistellaan tiiviissä 

yhteistyössä. Hyvinvointialue vastaa kilpailutettavan järjestelmän 

sisällöstä ja toiminnallisuudesta. Hankintaprosessista vastaa 2M-

IT. Aster Bothnia - hankkeen materiaaleja, määrittelyjä ja tuloksia 

hyödynnetään hankintaprosessissa.” 

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/aluevaltuusto-sinetoi-kinnusen-valinnan/
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/aluevaltuusto-sinetoi-kinnusen-valinnan/
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/linda-jakobsson-pada-valittiin-hyvinvointialueen-hallintojohtajaksi/
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/linda-jakobsson-pada-valittiin-hyvinvointialueen-hallintojohtajaksi/
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/wp-content/uploads/2022/06/HYA-2022-Valt-04_Poytakirja.pdf
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/wp-content/uploads/2022/06/HYA-2022-Valt-04_Poytakirja.pdf
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o ”Aluevaltuusto hyväksyi kuntayhtymän päätökseen sitoutumisen 

esityksen mukaan” 

• Aluehallitus päätti 16.5. talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä. 

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/wp-content/uploads/2022/06/HVA-

Ha03_16052022-Poytakirja.pdf  

o ”Hyvinvointialue voi järjestää talous- ja henkilöstöhallinnon 

tukipalvelut joko omana toimintana tai ulkoistettuna toimintana 

palveluyhtiön kautta. Pohjanmaan hyvinvointialueella on Vaasan 

sairaanhoitopiiriltä / Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymältä siirtyvien osakkeiden kautta inhouse-asema 

palveluyhtiö Oy Mico Botnia Ab:ssä, joka hoitaa nykyisin 

kuntayhtymän ja pelastuslaitoksen palveluita.” 

o ”Hyvinvointialueen kuntayhtymä on ulkoistanut Mico Botnialle 

palveluita, joihin kuuluu kirjanpito, maksupalveluita, hankintojen 

laskutuksen hallinta ja palkanlaskenta. Mico Botnian ulkopuolella 

ovat vielä ne eräiden asiakkaiden puolesta hoidettavat ja  

ijaismaksajan ominaisuudessa tehtävät palkanmaksut 

henkilökohtaisille avustajille.” 

o ”Tarkoituksena on, että Mico Botnia hoitaa nämä osat 

kokonaisuudessaan myös sitten, kun hyvinvointialueen toiminta 

laajenee vuonna 2023.” 

o ”Talous- ja palkkapalveluissa käytettävien nykyisten järjestelmien 

ylläpito hankitaan tähän tarkoitukseen suorahankintana siltä osin 

kuin sitä ei hoida 2M-It, joka on it-alan inhouseyhtiömme. Meillä ei 

ole taloudellisia resursseja eikä henkilöstöresursseja toimivien 

järjestelmien vaihtamiseen, ja kokonaisuus rakentuukin sille, että 

hyödynnämme nykyistä arkkitehtuuria. Prosesseja laaditaan ja 

tarkistetaan, jotta ne palvelevat hyvinvointialueen toimintaa. ” 

o Hallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Kauppatieteen maisteri, ekonomi Linda Jakobsson-Pada valittu 

hyvinvointialueen hallintojohtajaksi. https://www.pohjankyro-

lehti.fi/artikkeli-6.4.571583.6acfebeaa5 € 

 

 

 

  

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/wp-content/uploads/2022/06/HVA-Ha03_16052022-Poytakirja.pdf
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/wp-content/uploads/2022/06/HVA-Ha03_16052022-Poytakirja.pdf
https://www.pohjankyro-lehti.fi/artikkeli-6.4.571583.6acfebeaa5
https://www.pohjankyro-lehti.fi/artikkeli-6.4.571583.6acfebeaa5
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Satakunnan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://satasote.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 19.4. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin Kirsi 

Varhila, joka on toiminut Sosiaali- ja terveysministeriön 

kansliapäällikkönä.  https://satasote.fi/satakunnan-

hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-kirsi-varhila/  

• Aluehallitus valitsi johtajia kokouksessaan 17.6. 

https://satasote.fi/aluehallitus-valitsi-sote-johtajan-ja-toimialuejohtajat/  

o ”Hyvinvointialueen sote-johtajaksi valittiin Sari Rantanen. 

Rantanen toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveysjohtajana 

Uudenkaupungin kaupungissa.” 

o ” Hyvinvointialueen toimialajohtajiksi valittiin seuraavat henkilöt: 

▪ Erityistaso ja sairaalapalveluiden toimialuejohtajaksi valittiin 

Petteri Lankinen, johtajaylilääkäri ja sairaanhoidon 

toimialueen johtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, 

lääketieteen tohtori, dosentti. 

▪ Lasten, nuorten ja perheiden toimialuejohtajaksi valittiin 

Hanna-Leena Markki, kuntayhtymän johtaja, Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, 

hallintotieteiden maisteri 

▪ Aikuisten palveluiden toimialuejohtajaksi valittiin Saila 

Hohtari, sosiaalipalvelujen johtaja, Rauman kaupunki, 

valtiotieteiden maisteri 

▪ Ikääntyneiden palveluiden toimialuejohtajaksi valittiin Jaana 

Männikkö, kuntayhtymäjohtaja, Pohjois-Satakunnan 

peruspalvelukuntayhtymä, terveystieteiden maisteri 

▪ Konsernipalveluiden toimialuejohtajaksi valittiin Tero 

Mäkiranta, toimialuejohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, 

hallintotieteiden maisteri” 

• Aluehallituksen 17.6. käsiteltävänä hankintoja. 

http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=521  

o Microsoft D365-lisenssien hankinta 

▪ ”Hankinta tehdään Tieran verkkokaupan kautta Microsoftin 

jälleenmyyjältä Atea Oy:ltä. Sidosyksikön verkkokaupan 

https://satasote.fi/
https://satasote.fi/satakunnan-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-kirsi-varhila/
https://satasote.fi/satakunnan-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-kirsi-varhila/
https://satasote.fi/aluehallitus-valitsi-sote-johtajan-ja-toimialuejohtajat/
http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=521
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kautta tehtävässä hankinnassa ei tarvitse tehdä erillistä 

kilpailutusta. Ehdotetulle viiden vuoden sopimuskaudelle 

hankinnan arvo on yhteensä: 1 288 577 € saadun 

sopimusehdotuksen mukaisesti.” 

▪ ”aluehallitus päättää hankkia Microsoftin D365 –lisenssit 

Satakunnan hyvinvointialueen käyttöön viideksi vuodeksi” 

o Tietojohtamisjärjestelmän hankinnasta: 

▪ ”Tietoalustan toteutuksen hinta on 467 422 € ja tietosisällön 

toteutuksen hinta on 934 800 €, eli yhteensä 1 402 222 €. 

Edellä mainittujen palveluiden kustannukset ovat jatkossa 

235 102 €/vuosi. Tietojohtamisen kehittämisprojekti 

edellyttää myös hyvinvointialueen oman henkilöstön 

asiantuntijaosaamista. Tämän osuuden karkea 

kustannusarvio on noin 25 000 € vuoden 2022 aikana.” 

▪ ”Koska tietojohtamisen järjestelmäkokonaisuus hankitaan 

hyvinvointialueen sidosyksikkö 2M-IT:ltä, ei hankintaa 

tarvitse kilpailuttaa hankintalainsäädännön mukaisesti.” 

▪ ”aluehallitus päättää hyväksyä 2M-IT:n tekemän 

esiselvityksen (liite 2.) vaihtoehto 3. mukaisesti Satakunnan 

hyvinvointialueen tietojohtamisen arkkitehtuuriksi hyväksyä 

2M-IT:n tarjoukset” 

o Asianhallintajärjestelmän hankinnasta: 

▪ ”Hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmä voidaan hankkia 

joko sidosyksikköhankintana tai kilpailuttamalla 

hankintalakia noudattaen. Koska asianhallintajärjestelmän 

tulee olla käytössä heti vuoden 2023 alusta alkaen ja 

käyttöönottoprojektiin on varattava riittävästi aikaa, on 

perusteltua hankkia asianhallintajärjestelmä 

mahdollisimman nopeasti sidosyksikköhankintana. 2M-IT 

tarjoaa hyvinvointialueen käyttöön Satakunnan 

hyvinvointialueen sidosyksikön Kuntien Tiera Oy:n valmiiksi 

kilpailuttamaa Fujitsun CaseM-asianhallintajärjestelmää. 

Vuoden 2022 alussa on Satakunnan hyvinvointialueella 

tehty markkinakartoitus eri asianhallintajärjestelmien 

ominaisuuksista. Fujitsun CaseM koostuu tarvittavista 

asianhallinnan moduuleista ja mahdollistaa parhaiten 

asiakkaiden sähköisen asioinnin ja sähköiset 

kokouskäytännöt.” 

▪ ”2M-IT Oy:n tarjouksessa Satakunnan hyvinvointialueen 

asianhallintajärjestelmän käyttöönottokustannuksiksi on 
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arvioitu 90 828 – 115 768 €. Järjestelmän vuosikustannukset 

riippuvat käyttäjämääristä. Alustavan arvion mukaan 

muokkauskäyttäjiä olisi 150, lukukäyttäjiä 350 ja 

kokouskäyttäjiä 200 jolloin vuosikustannukset järjestelmälle 

olisivat 163 980 €.” 

▪ ”aluehallitus päättää, että hyvinvointialueelle hankitaan 

asianhallintajärjestelmä niin, että se on käytössä vuoden 

2023 alussa. Hankinta tehdään sidosyksikköhankintana 2M-

IT Oy:ltä” 

• Aluehallitus 29.4. päätti työterveyshuollon hankinnasta. 

o ”Hyvinvointialueella on erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön 

työterveyshuollon järjestämiseksi. Länsirannikon Työterveys Oy:n 

asema on tällä hetkellä sidosyksikkö eli ns. inhouse -yhtiö 

suhteessa Satakunnan sairaanhoitopiiriin ja asema siirtyy 

Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Työterveyshuolto 

voidaan järjestää hankkimalla palvelut sidosyksikköhankintana 

yhtiöltä ilman hankintalain mukaista kilpailutusta.” 

o ”Va. hyvinvointialuejohtajan ehdotus: 

▪ aluehallitus päättää että työterveyspalvelujen hankinnan 

osalta valtuutetaan va. hyvinvointialuejohtaja tai 

nimeämänsä käymään keskustelut LRTT Oy:n kanssa 

työterveyspalveluiden tuottamisesta Satakunnan 

hyvinvointialueelle sekä merkitä tiedoksi 

henkilöstöjärjestöjen kirje.” 

o ”Keskustelun kuluessa aluehallituksen jäsen Petri Salminen 

ehdotti, että aluehallitus päättää työterveyspalveluiden osalta 

suorittaa asianmukaisen kilpailutuksen työterveyspalveluja 

tuottavien toimijoiden kesken. Lisäksi kilpailutusta tehtäessä on 

huomioitava siirtyvän henkilöstön nykyisten työterveyshuollon 

palveluiden taso. Esitys ei saanut kannatusta.” 

o ”Aluehallitus päätti hyväksyä va. hyvinvointialuejohtajan 

ehdotuksen.” 

• Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.4. organisaatiorakenteen. 

http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=112

36&version=1  

• Aluehallitus käsitteli 11.4. kokouksessaan Sarastia-kokonaisuutta 

(hankintaa). 

http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=111

25  

http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=11236&version=1
http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=11236&version=1
http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=11125
http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=11125
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o ”Talouden järjestelmähankinnassa valmisteluaika ei 

mahdollistanut kilpailutusta. Käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi 

tuli järjestelmähankinta in-house-yhtiön kautta. Markkinoiden 

toisella in-house-yhtiöllä ei ollut mahdollisuutta ottaa uusia 

asiakkaita, joten vaihtoehdot rajautuivat Sarastia Oy:hyn. Sarastia 

tarjoaa uusille asiakkailleen vain 

365Talousjärjestelmäkokonaisuusratkaisua. Sarastian tarjousten 

vahvistamisen kanssa on ollut välttämätön edetä VATE-aikana, 

jotta Sarastia on taannut Satakunnan hyvinvointialueelle 

järjestelmien käyttöönoton 1.1.2023 sekä toimivat jatkuvat 

palvelut 1.1.2023 alkaen.” 

o ”aluehallitus päättää 

▪ ”hyväksyä Sarastian 10.3.2022 tarjouksen 

talouspalveluiden ohjelmistopalveluista ja antaa va. 

hyvinvointialuejohtajalle valtuudet vahvistaa tarjous 

Sarastia Oy:lle 29.4.2022 mennessä  

▪ sekä päättää merkitä tiedoksi VATE:n 15.2.2022 tekemät 

päätökset talousjärjestelmien käyttöönotosta Sarastia Oy:n 

tarjouksien mukaisesti ja hyväksyy, että 

käyttöönottotoimintoja jatketaan sekä päättää merkitä 

tiedoksi VATE:n 7.12.2021 tekemän päätöksen Sarastia365 

Materiaalihallinnan käyttöönotosta ja jatkuvan palvelun 

hankinnasta Sarastia Oy:n tarjouksen mukaisesti” 

• Aluehallitus 4.4. päätti toteuttaa hankintatoimen ostopalveluna 

Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikka- ja hankintapalveluiden kautta 

31.12.2022 saakka. https://satasote.fi/satakunnan-hyvinvointialueen-

hankinnat-satakunnan-sairaanhoitopiirin-logistiikka-ja-

hankintapalveluiden-kautta/  

o ”Hyvinvointialueen hankintojen valmistelussa keskitytään 

ensivaiheessa seuraaviin asioihin:  

▪ Hyvinvointialueelle siirtyvien sopimuksien läpikäynti ja 

tarvittavista toimenpiteistä sopiminen. Asiasta ohjeistetaan 

tarkemmin erillisellä ohjeistuksella. 

▪ Lakisääteisen ilmoituksen antaminen sopimuskumppanin 

vaihtumisesta kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointialueelle 

siirtyvien sopimusten osalta. 

▪ Hyvinvointialueen laajuisen käyttötalouden menoista 

rahoitettavien hankintojen hankintasuunnitelman 

kerääminen (1+1 vuotta) sekä investointisuunnitelman (1+4 

https://satasote.fi/satakunnan-hyvinvointialueen-hankinnat-satakunnan-sairaanhoitopiirin-logistiikka-ja-hankintapalveluiden-kautta/
https://satasote.fi/satakunnan-hyvinvointialueen-hankinnat-satakunnan-sairaanhoitopiirin-logistiikka-ja-hankintapalveluiden-kautta/
https://satasote.fi/satakunnan-hyvinvointialueen-hankinnat-satakunnan-sairaanhoitopiirin-logistiikka-ja-hankintapalveluiden-kautta/
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vuotta) kerääminen. Myös tästä ohjeistetaan erikseen 

tarkemmin. 

▪ Hyvinvointialueen laajuisten kilpailutusten käynnistäminen 

niiden hankintojen osalta, joista ei ole voimassa olevaa 

sopimusta tai joiden sopimuskausi on päättymässä 

lähitulevaisuudessa. 

▪ Hankintastrategian sekä hankinta- ja sopimusohjeen 

valmistelu aluehallituksen käsittelyä varten.” 

o ” Lisätietoja antavat 

▪ Juha-Pekka Heikkonen, logistiikka- ja hankintajohtaja, juha-

pekka.heikkonen(at)satasairaala.fi 

▪ Juha Holmi, hankintapäällikkö, juha.holmi(at)satasairaala.fi” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Palveluseteli laajemmin käyttöön Satasairaalassa. 

https://ls24.fi/uutiset/satasairaalan-viroissa-nimityksia-ja-muutoksia  

o ”Yhtymähallituksen päätöksen mukaan otetaan käyttöön 

operatiivisen hoidon palveluseteli. Palvelusetelimalli sopii tarpeen 

mukaan käytettäväksi silmätaudeissa, ortopediassa ja 

kirurgiassa. Palvelusetelillä voidaan hoitaa vastaanottokäyntejä, 

kaihileikkauksia, suolistosyöpätähystyksiä ja rannekanava-

ahtaumaleikkauksia”. 

• Haastattelussa hyvinvointialueen Sote-johtaja Sari Rantanen.  

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008915902.html €  

• Satainno-alusta kehittämisen ja innovaatiotoiminnan 

kohtaamispaikaksi. https://satasote.fi/satainno-kokoaa-sote-alan-

tutkimusta-kehittamista-ja-osaamista/  

  

https://ls24.fi/uutiset/satasairaalan-viroissa-nimityksia-ja-muutoksia
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008915902.html
https://satasote.fi/satainno-kokoaa-sote-alan-tutkimusta-kehittamista-ja-osaamista/
https://satasote.fi/satainno-kokoaa-sote-alan-tutkimusta-kehittamista-ja-osaamista/
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://vshyvinvointialue.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuusto on kokouksessa 27.4. päättänyt valita hyvinvointialueen 

johtajaksi Tarmo Martikaisen, joka on toiminut Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin johtajana. https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-

suomen-aluevaltuuston-kokouksen-paatokset-keskiviikkona-27-4-2022/  

• Aluehallitus päätti 1.7.2022 tulosaluejohtajien valinnasta. 

o ”Tulosaluejohtajien virkoihin nimetyt henkilöt (suluissa 

kuukausipalkka): 

▪ Ikääntyneiden palvelut, tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku 

Pöyhönen (12 000 e) 

▪ Pelastuspalvelut, tulosaluejohtaja Mika Kontio (9 500 e) 

▪ Sote-palvelut, tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen (12 000 e) 

▪ Tyks/sairaalapalvelut, tulosaluejohtaja Petri Virolainen (12 

500 e) 

▪ Järjestämisen palvelut, järjestämisjohtaja Antti Parpo (10 

500 e) 

▪ Konsernipalvelut, konsernipalvelujohtaja Laura Saurama 

(10 500 e)” 

• Aluehallitus käsitteli 31.5. vuoden 2023 talousarvioprosessia. Tällä 

hetkellä rahoituksen arvioidaaan olevan 1 900 milj. euroa. 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1035  

• Aluehallitus käsitteli 13.5. henkilöstöorganisaatiota. 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=2

64191  

o Pöytäkirjan liitteenä esitys henkilöstöorganisaatiosta. 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&do

cid=263839&version=1  

• Aluehallitus 26.4. valmisteli työterveyden järjestämistä. 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2

61459  

o ”Työterveyshuollon palvelusopimus sisältöineen määrittää 

suurimmaksi osaksi työterveyden kustannuksien suuruuden. In 

House -yhtiö Länsirannikon työterveys (LRTT) siirtyy osana 

https://vshyvinvointialue.fi/
https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluevaltuuston-kokouksen-paatokset-keskiviikkona-27-4-2022/
https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluevaltuuston-kokouksen-paatokset-keskiviikkona-27-4-2022/
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1035
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=264191
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=264191
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=263839&version=1
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=263839&version=1
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=261459
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=261459
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liikkeenluovutusta Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen In House 

-yhtiöksi. Yhtiöstä muodostuu omistusten siirtymisen myötä 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa jo 

tällä hetkellä merkittävän osan hyvinvointialueelle siirtyvän 

henkilöstön työterveyshuollon palveluista sen ollessa 

sairaanhoitopiirin, Turun kaupungin ja Salon kaupungin 

työterveyspalvelujen nykyinen palvelujentuottaja. LRTT on voittoa 

tavoittelematon yritys ja on näin kokonaiskustannuksiltaan 

edullisin vaihtoehto järjestäjäksi.” 

o ”Hyvinvointialueen valmistelussa on kaikkien hankkeiden osalta 

kireähkö aikataulu. Tulevakin järjestelyn pohjautuessa laajalti jo 

käytössä olevaan palveluun, vältetään vaihtoehtoisen tuottajan 

kilpailuttaminen, neuvottelut ja palvelujen siirtojen edellyttämä 

valmistelutyö välttää. Valmistelussa voidaan fokusoitua 

varsinaisen palvelusopimuksen, työterveyshuollon prosessien 

sekä toimintatapojen rakentamiseen ja implementointiin hyvissä 

ajoin ennen hyvinvointialueen varsinaisen toiminnan 

käynnistymistä.” 

o ”Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys 

▪ Aluehallitus 

▪ 1. tekee periaatepäätösen siitä, että Varsinais-Suomen 

hyvinvointialueen henkilöstön Työterveyspalvelut tuottaa 

1.1.2023 alkaen Länsirannikon Työterveys 

▪ 2. päättää, että sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta 

tuodaan aluehallitukselle päätettäväksi erillisestä 

valmistelusta” 

o Esitys hyväksyttiin hiukan muunnettuna. 

• Aluehallitus päätti 19.4. RAI-ohjelmiston (henkilön toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen arviointi). 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2

60719  

o ”Koska RAI järjestelmän yhtenäistäminen kattamaan yhtenäisesti 

koko hyvinvointialuetta vaatii merkittävää laajennusta nykyiseen 

käyttöön, niin alueen kunnista/kuntayhtymistä siirtyviä 

ohjelmistosopimuksia ei voida kuitenkaan laajentaa kattamaan 

koko hyvinvointialuetta vaan alueellisen RAI-järjestelmän 

ohjelmistotoimittaja on kilpailutettava.” 

o Arvioidut vuosikustannukset: 290 000 EUR + käyttöönotto 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=260719
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=260719
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o ”Aluehallitus päättää käynnistää alueellisen RAI-ohjelmiston 

hankinnan ja käyttöönoton. 2M-IT toteuttaa kilpailutuksen V-S 

hyvinvointialueen toimeksiannosta.” 

o ”Päätösesitys hyväksyttiin.” 

 

  

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Uutinen kuuden tulosaluejohtajien valinnasta. 

https://www.sss.fi/2022/07/hyvinvointialueelle-valittiin-uudet-

tulosaluejohtajat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=

hyvinvointialueelle-valittiin-uudet-tulosaluejohtajat  € 

  

https://www.sss.fi/2022/07/hyvinvointialueelle-valittiin-uudet-tulosaluejohtajat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hyvinvointialueelle-valittiin-uudet-tulosaluejohtajat
https://www.sss.fi/2022/07/hyvinvointialueelle-valittiin-uudet-tulosaluejohtajat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hyvinvointialueelle-valittiin-uudet-tulosaluejohtajat
https://www.sss.fi/2022/07/hyvinvointialueelle-valittiin-uudet-tulosaluejohtajat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hyvinvointialueelle-valittiin-uudet-tulosaluejohtajat
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Sisä-Suomen yhteistyöalue 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://www.epsoteuudistus.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 16.5. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Tero Järvinen, joka on toiminut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

johtajana.   https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/tero-jarvisesta-etela-

pohjanmaan-hyvinvointialuejohtaja/  

• Aluevaltuuston kokouksessa 20.6. valittiin johtajia. 

https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/aluevaltuusto-valitsi-professio-ja-

toimialuejohtajat-etela-pohjanmaan-hyvinvointialueelle/  

o Lääketieteen professiojohtaja, johtajaylilääkäri: Kirsti Kähärä 

o Hoitotieteen professiojohtaja, johtajaylihoitaja: Kaija-Riitta 

Suonsyrjä 

o Sosiaalityön professiojohtaja, sosiaalijohtaja: Tanja 

Penninkangas 

o Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtaja: Tiina 

Perä 

o Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialuejohtaja: Päivi Saukko 

o Ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja: Tarja Palomäki 

o Pelastustoimen toimialuejohtaja, pelastusjohtaja: Harri Setälä 

o Hallinto- ja strategiapalveluiden toimialuejohtaja: Tommi Niemi 

• Aluehallitus valitsi kokouksessaan 27.6. hallinnon johtajia. 

https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/aluehallitus-valitsi-etela-

pohjanmaan-hyvinvointialueelle-hallinnon-johtajia/  

o ”Aluehallitus valitsi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaviin 

hallinnon virkoihin seuraavat henkilöt: 

▪ hallintojohtajan virka: OTK Regina Ollila 

▪ henkilöstöjohtajan virka: HTM Kaija Metsänranta, äänin 9–4 

▪ talousjohtajan virka: HTM Anu Helin 

▪ tukipalvelujohtajan virka: DI Jari Hakala 

▪ kehitysjohtajan virka: FT Petra Anttila 

▪ tietohallintojohtajan virka: DI Ari Pätsi 

https://www.epsoteuudistus.fi/
https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/tero-jarvisesta-etela-pohjanmaan-hyvinvointialuejohtaja/
https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/tero-jarvisesta-etela-pohjanmaan-hyvinvointialuejohtaja/
https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/aluevaltuusto-valitsi-professio-ja-toimialuejohtajat-etela-pohjanmaan-hyvinvointialueelle/
https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/aluevaltuusto-valitsi-professio-ja-toimialuejohtajat-etela-pohjanmaan-hyvinvointialueelle/
https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/aluehallitus-valitsi-etela-pohjanmaan-hyvinvointialueelle-hallinnon-johtajia/
https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/aluehallitus-valitsi-etela-pohjanmaan-hyvinvointialueelle-hallinnon-johtajia/
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▪ terveyden ja sairaanhoitopalveluiden toimialueylihoitajan 

virka: HTM Carita Liljamo” 

• Aluehallitus 27.6. päätti verkkosivuston hankinnasta kilpailutuksen 

tuloksena. https://hyvaep-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=559  

• Aluehallitus 13.6. päätti hankinnoista. https://hyvaep-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=531  

o Älypuhelimet 

▪ ”Hankinta rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

3 Step IT leasingrahoituksen kautta ja toteutetaan Tiera 

Verkkokauppa / Atea Finland Oy puitesopimukselta. 

Leasingrahoituksella tehty hankinta on 

kokonaistaloudellisesti edullisin tapa hankkia älypuhelimia. 

Kuntien Tiera Oy on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

inhouse-yhtiö.”  

▪ ”Älypuhelimien leasinghankintahinta on lisätarvikkeineen 

(laturi, suojakuori ja leasingkerroin 4,1197 % ) keskimäärin 

noin 178,29 euroa/ laite. Älypuhelimien leasingmäärä on 

arviolta 1300 kpl ja leasing-aika 24 kk. Näin ollen 

leasinghankinnan kokonaiskustannus kyseisellä 

laitemäärällä on 231 777 euroa.” 

▪ ”Aluehallitus päättää hankkia älypuhelimia 

hyvinvointialueelle 3 Step IT leasingrahoituksella edellä 

esitetyn mukaisesti kokonaiskustannushintaan 231 777 

euroa.Aluehallitus valtuuttaa vt.hyvinvointialuejohtajan 

hyväksymään älypuhelimien laitehankinnan myös 3 vuoden 

leasingrahoituksella, mikäli tämä on kokonaistaloudellisesti 

edullisempaa.” 

o Toiminnanohjausjärjestelmä ikäpalveluihin 

▪ ”Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tarvitaan iäkkäiden 

palveluohjaukseen toiminnanohjausjärjestelmäpalvelu, 

jonka avulla hallinnoidaan asiakasohjauksesta tehtävien 

palveluiden koordinointia ja seurantaa; neuvontaa ja 

ohjausta, yhteydenottoja, omaishoitoa, kotihoidon 

asiakkuuksia, lyhytaikaishoitoa ja tehostettua 

palveluasumista.” 

▪ ”Hyvinvointialueen in house -yhtiö 2M-IT on kilpailuttanut 

SBM toiminnanohjausratkaisupalvelut ja 2M-IT:llä on 

puitesopimus on Chainalytics:n kanssa. Hyvinvointialueen 

ollessa 2M-IT omistajana, hankinta on toteutettavissa in 

https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=559
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=559
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=531
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=531
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house -periaatteen mukaisesti SBM alustan kehittämisen, 

tuen ja lisenssien osalta suorahankintana.” 

▪ ”Käyttöönoton laajennuksen kustannus on 203 430 euroa, 

josta lisenssikustannuksien osuus on 39 200 (20 kpl). 

Käyttöönoton lisäksi jatkuvien kustannuksien määrä on 30 

780 euroa vuodessa. Neljän vuoden kokonaiskustannukset 

ovat 326 550 euroa käyttöönottoineen.” 

▪ ”Aluehallitus päättää hankkia iäkkäiden palveluiden SBM 

toiminnanohjausratkaisun edellä esitetyn mukaisesti neljän 

vuoden kokonaiskustannushintaan 325 550 euroa.” 

o Lisäksi aluehallitus päätti hankkia työajanseurannan Stanley 

Security:ltä suorahankintana (tekniset perusteet). 

• Aluehallitus 9.5. päätti työterveyden järjestämisestä. https://hyvaep-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=3949   

o ”Seinäjoen Työterveyshuolto Oy ja TT Botnia Oy ovat tällä 

hetkellä sairaanhoitopiirin in house ‑yhtiöitä/sidosyksiköitä.” 

o ”Seinäjoen Työterveyshuolto Oy:n ja TT Botnia Oy:n edustajien 

kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta ollaan päädytty 

esittämään hyvinvointialueelle mallia, jossa henkilöstön 

työterveyspalvelut hankitaan kattavasti koko hyvinvointialueen 

henkilöstölle edellä mainituilta in house- yhtiöiltä liitteen 1 

mukaisesti. Seinäjoen Työterveyshuolto Oy ja TT Botnia Oy 

voivat hankkia työterveyshuollon palveluja edelleen 

alihankkijoiltaan.” 

o ”Aluehallitus päättääe detä esittelytekstin mukaisesti henkilöstön 

työterveyspalveluiden hankinnassa”; 

• Aluehallitus 4.4. päätti hankinnoista. https://hyvaep-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=299  

o Palveluseteli – ja ostopalvelujärjestelmä: 

▪ ”Palvelusetelillä hankittava sosiaali- ja terveyspalvelu on 

yksi tapa tuottaa hyvinvointialueen välttämättömiä 

palveluita. Palvelustrategiaa tehdessä valitaan ne palvelut, 

joissa on palvelujen tuottamisen kannalta oleellista käyttää 

palveluseteliä. Palveluseteli on alueen kunnissa ja 

kuntayhtymissä ollut tähän asti laajiten käytössä mm. 

asumispalveluissa, kotihoidossa ja lääkinnällisessä 

kuntoutuksessa.” 

▪ ”Aluehallitus päättää hankkia hyvinvointialueen 

käynnistymisen kannalta välttämätön Kuntien Tieran PSOP-

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä saas-palveluna 

https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=3949
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=3949
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=299
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=299
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tarjouksen mukaisesti, koska hyvinvointialueen oma 

tuotanto ei yksin riitä turvaamaan lakisääteisiä palveluita.” 

▪ ”Hankinnan kokonaiskustannus 4 vuoden ajalta on 560 

774,00 €. Hankinta voidaan tehdä suoraan 

yhteishankintayksikkö Kuntien Tiera Oy:ltä 

sidosyksikköhankintana hankintalain 15 § mukaisesti, joten 

se ei vaadi erillistä kilpailuttamista.” 

o Microsoft-lisenssit: 

▪ ”Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan 

käynnistymisen turvaamiseksi on tarpeen hankkia Microsoft 

työasema- ja käyttäjä käyttöoikeuksia Crayon Oy:lta 

04/2022 - 01/2025 väliseksi ajaksi.” 

▪ ”Kyseiset lisenssit esitetään hankittavaksi Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin voimassa olevalta Microsoft-

käyttöoikeussopimuksen puitteissa hyvinvointialueen 

organisaatioiden käyttöön.” 

▪ ” Edellä mainitun lisenssihankinnan kustannukset ovat 

• 1.5.2022 - 31.1.2023 välisenä aikana yhteensä: 352 

620,00 €; 

• 1.2.2023 - 31.1.2024 välisenä aikana yhteensä 979 

908,00 €; sekä 

• 1.2.2024 - 31.1.2025 välisenä aikana 979 908,00 €.” 

▪ ”Aluehallitus päättää hankkia Microsoft lisenssihankinnat 

hyvinvointialueelle edellä esitetyn mukaisesti.” 

o Lisäksi aluehallitus päätti Huawei kytkinten lisätilauksesta 

hyvinvointialueelle. 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• n/a 
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Kanta-Hämeen hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://omahame.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 25.5. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin Olli 

Naukkarinen, joka on toiminut Järvenpään kaupunginjohtajana. 

https://omahame.fi/aluevaltuusto-valitsi-kanta-hameen-

hyvinvointialuejohtajaksi-olli-naukkarisen/  

• Aluehallitus valitsi 20.6. kokouksessaan johtajia: 

o Ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja: Satu Ala-Kokko 

o Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimialajohtaja: Marika 

Paasikoski-Junninen 

o Terveydenhuollon toimialajohtaja: Sally Leskinen 

o Pelastuspalveluiden toimialajohtaja: Petri Talikka 

• Aluehallituksen päätöksiä 20.6. 

https://hameenliitto.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.ht

m?+bid=2933  

o Työterveyshuollon järjestämisestä: 

▪ ” Voimaanpanolain 25 § mukaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen 

liittyvät sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023, 

elleivät hyvinvointialue ja kunta sovi toisin. Kanta-Hämeen 

hyvinvointialueen työterveyshuollon järjestämisen 

lähtökohtana 1.1.2023 lähtien ovat olleet henkilöstöä 

luovuttavien organisaatioiden Suomen Terveystalo Oy:n 

kanssa solmimien palvelusopimusten siirtyminen 

hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset 

ovat voimassa toistaiseksi lukuun ottamatta Forssan 

seudun hyvinvointikuntayhtymän sopimusta, joka jatkuu 

määräaikaisena 30.9.2023 saakka.” 

▪ ”Selkein vaihtoehto on, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue 

solmii työterveyshuoltopalveluita koskevan 

palvelusopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa 

vuodeksi 2023 ja kilpailuttaa työterveyshuoltopalvelujen 

hankinnan vuoden 2023 aikana siten, että uusi 

palvelusopimus solmitaan tarjouskilpailun voittaneen 

toimijan kanssa vuoden 2024 alusta lukien.” 

https://omahame.fi/
https://omahame.fi/aluevaltuusto-valitsi-kanta-hameen-hyvinvointialuejohtajaksi-olli-naukkarisen/
https://omahame.fi/aluevaltuusto-valitsi-kanta-hameen-hyvinvointialuejohtajaksi-olli-naukkarisen/
https://hameenliitto.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=2933
https://hameenliitto.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=2933
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▪ ”Tällä hetkellä suurimmassa osassa Terveystalon kanssa 

solmittuja työterveyshuollon palvelusopimuksia (mm. 

KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, 

RSTKY) on ehto, jonka perusteella sopimusta voidaan 

laajentaa koskemaan uusia asiakkaita, jos solmittavaan 

sopimukseen siirtyy enintään 20 % enemmän työntekijöitä 

kuin mitä sopimukseen johtaneessa hankintamenettelyssä 

olleista hankintayksiköistä siirtyy uuteen organisaatioon.” 

▪ ” Aluehallitus 

• 1) päättää hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n 

tarjouksen työterveyshuollon palveluiden 

tuottamisesta vuoden 2023 aikana 

• 2) päättää, että työterveyshuoltopalvelut kilpailutetaan 

vuoden 2023 aikana siten, että uusi sopimus astuu 

voimaan 1.1.2024 ja 

• 3) valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan käymään 

sopimusneuvottelut ja hyväksymäänlopullisen 

sopimuksen.” 

• ”Muutettu päätösesitys, uusi 4. -kohta: 4) toteaa, että 

työterveys on osa modernia työkykyjohtamista ja 

edellyttää tämän näkökulman huomioimista 

työterveyshuollon kilpailutuksen valmistelussa sekä 

tulevan hyvinvointialueen henkilöstöpalvelujen 

kokonaisuuden rakentamisessa.” 

o Osakehankinta UNA Oy:ltä 

▪ ”Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämiin 

hyvinvointialueiden ICTmuutoskustannuksiin 

hyväksytään osakkeiden ja osuuksien hankinta. Tällä 

halutaan varmistaa esimerkiksi välttämättömät 

sidosyksikköaseman perustamista koskevat 

yhtiöjärjestelyt. Jotta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen 

edellyttämät laajat  ICTmuutokset saadaan tehtyä 

joustavasti ja tehokkaasti, on jo aiemmin hankittu osakkuus 

2M-IT Oy:stä, Sarastia Oy:stä sekä Kuntien Tiera Oy:stä.” 

▪ ”Hyvinvointialueen ICT-muutos- ja rahoitushakemuksen 

laatimisen yhteydessä on kartoitettu mahdollisuuksia, joilla 

ammattilainen kokonaisvaltaisesti tarkastella 

asiakkaan/potilaan tietoja ja saada asiakkaan luvalla 

tarvittaessa kokonaiskuvan asiakkaan 

palvelukokonaisuudesta. Tietoja tarvitaan suostumukseen 
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perustuen sekä uusista asiakas-/potilastiedoista että Kanta-

arkistoon jo arkistoituneista vanhoista tiedoista. Tähän on 

valittu ratkaisuksi UNA Ydin, Suostumus ja Tilannekuva.” 

▪ ”UNA Oy on sidosyksikköasemassa toimiva koordinoiva ja 

ohjaava sote-ICT - kehitysyhtiö. UNA Oy:n osakkaat voivat 

hyödyntää yhtiön kehittämiä ratkaisuja. Omistajina ovat 

julkisyhteisöt eli hyvinvointialueet, sairaanhoitopiirit ja 

omistajien strategiset kumppanit. Omistajiensa lisäksi 

yhteistyössä ovat mukana kansalliset ja alueelliset sote-

toimijat sekä kaupungit.” 

▪ ”UNA Oy päättää kohdennetusta osakeannista 

hyvinvointialueille yhtiökokouksessa 29.6.2022.” 

▪  ”Aluehallitus päättää merkitä viisi UNA Oy:n osaketta 

hintaan 300 € / osake. Hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan 

allekirjoittamaan osakemerkintää ja yhtiöön liittymistä 

koskevat dokumentit ja huolehtimaan tarvittavista 

maksuista.” 

• Aluevaltuusto hyväksyi 13.4. toimialarakenteen.” 

https://omahame.fi/aluevaltuusto-hyvaksyi-hyvinvointialueen-

toimialarakenteen/  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Uutinen hyvinvointialueen yhteistyöstä Turun Yliopiston kanssa. 

https://www.aamuposti.fi/paikalliset/4723309 € 

• Sairaanhoitopiiriltä kritiikkiä hyvinvointialueen valmisteluun. 

https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-

hyvinvointialueen-valmistelusta-kovaa-sanaharkkaa-

sairaanhoitopiirista-sataa-sapiskaa-jukka-lindbergin-johtamalle-

valmistelutoimistolle-nain-lindberg-vastaa-kritiikkiin-2704508/ € ja 

https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/hamptonissa-puhutaan-

etela-karjalaan-muuttava-sally-leskinen-paihitti-takalaiset-kilpailijansa-

palkassa-2704891/  

• Hyvinvointialue kritisoi ehdotettua muutosta rahoituslakiin (21.4.). 

https://omahame.fi/rahoituslakimuutos-murentaa-kanta-hameen-

hyvinvointialueen-talouden/  

 

  

https://omahame.fi/aluevaltuusto-hyvaksyi-hyvinvointialueen-toimialarakenteen/
https://omahame.fi/aluevaltuusto-hyvaksyi-hyvinvointialueen-toimialarakenteen/
https://www.aamuposti.fi/paikalliset/4723309
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialueen-valmistelusta-kovaa-sanaharkkaa-sairaanhoitopiirista-sataa-sapiskaa-jukka-lindbergin-johtamalle-valmistelutoimistolle-nain-lindberg-vastaa-kritiikkiin-2704508/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialueen-valmistelusta-kovaa-sanaharkkaa-sairaanhoitopiirista-sataa-sapiskaa-jukka-lindbergin-johtamalle-valmistelutoimistolle-nain-lindberg-vastaa-kritiikkiin-2704508/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialueen-valmistelusta-kovaa-sanaharkkaa-sairaanhoitopiirista-sataa-sapiskaa-jukka-lindbergin-johtamalle-valmistelutoimistolle-nain-lindberg-vastaa-kritiikkiin-2704508/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialueen-valmistelusta-kovaa-sanaharkkaa-sairaanhoitopiirista-sataa-sapiskaa-jukka-lindbergin-johtamalle-valmistelutoimistolle-nain-lindberg-vastaa-kritiikkiin-2704508/
https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/hamptonissa-puhutaan-etela-karjalaan-muuttava-sally-leskinen-paihitti-takalaiset-kilpailijansa-palkassa-2704891/
https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/hamptonissa-puhutaan-etela-karjalaan-muuttava-sally-leskinen-paihitti-takalaiset-kilpailijansa-palkassa-2704891/
https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/hamptonissa-puhutaan-etela-karjalaan-muuttava-sally-leskinen-paihitti-takalaiset-kilpailijansa-palkassa-2704891/
https://omahame.fi/rahoituslakimuutos-murentaa-kanta-hameen-hyvinvointialueen-talouden/
https://omahame.fi/rahoituslakimuutos-murentaa-kanta-hameen-hyvinvointialueen-talouden/
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Pirkanmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 2.5. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Marina Erhola, joka on Päijät-Hämeen vt. hyvinvoinitaluejohtajana.  

https://www.tays.fi/fi-

FI/Marina_Erhola_valittiin_Pirkanmaan_hyvin(151288)  

• Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 6.6. johtajia. https://www.tays.fi/fi-

FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Aluevalt

uusto_valitsi_Taru_Kuosmasen_Juh(153347)  

o Sosiaali- ja terveysjohtaja: Taru Kuosmanen 

o Konsernipalvelujohtaja: Juhani Sand 

o Tukipalvelujohtaja: Pekka Erola 

• Aluehallitus valitsi kokouksessaan 9.6. johtajia. https://www.tays.fi/fi-

FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Hyvinvoi

ntialueen_aluehallitus_taytti_pa(153574)  

o ”Avopalvelujen palvelulinjajohtajaksi valittiin Eeva Torppa-

Saarinen, joka toimii tällä hetkellä palvelujohtajana Tampereen 

kaupungilla 

o Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelulinjajohtajaksi 

valittiin Titta Pelttari, joka toimii tällä hetkellä hyvinvointijohtajana 

Lempäälän kunnalla 

o Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtajaksi 

valittiin Päivi Tryyki, joka toimii tällä hetkellä sosiaali- ja 

terveysjohtajana Sastamalan kaupungilla 

o Viestintäjohtajaksi valittiin Elina Kinnunen, joka toimii tällä 

hetkellä viestintäjohtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sekä 

viestinnän valmistelukokonaisuuden johtajana hyvinvointialueen 

valmistelussa 

o Talousjohtajaksi valittiin Pasi Virtanen, joka toimii tällä hetkellä 

talousjohtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 

o Strategiajohtajaksi valittiin Arto Ranta, joka toimii tällä hetkellä 

kehitysjohtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 

o Hallintojohtajaksi valittiin Vuokko Ylinen, joka toimii tällä hetkellä 

hallintojohtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sekä 

hyvinvointialueen valmistelussa 

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue
https://www.tays.fi/fi-FI/Marina_Erhola_valittiin_Pirkanmaan_hyvin(151288)
https://www.tays.fi/fi-FI/Marina_Erhola_valittiin_Pirkanmaan_hyvin(151288)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Aluevaltuusto_valitsi_Taru_Kuosmasen_Juh(153347)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Aluevaltuusto_valitsi_Taru_Kuosmasen_Juh(153347)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Aluevaltuusto_valitsi_Taru_Kuosmasen_Juh(153347)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Hyvinvointialueen_aluehallitus_taytti_pa(153574)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Hyvinvointialueen_aluehallitus_taytti_pa(153574)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Hyvinvointialueen_aluehallitus_taytti_pa(153574)
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o Hankintajohtajaksi valittiin Anniina Tirronen, joka toimii tällä 

hetkellä kehittämisjohtajana Tampereen kaupungilla 

o Henkilöstöjohtajaksi valittiin Taina Niiranen, joka toimii tällä 

hetkellä terveys- ja hyvinvointijohtajana Parkanon kaupungilla ja 

HR-valmistelukokonaisuuden johtajana hyvinvointialueen 

valmistelussa 

o Integraatiojohtajaksi valittiin Tuukka Salkoaho, joka toimii tällä 

hetkellä kehittämispäällikkönä hyvinvointialueen valmistelussa” 

• Ilmoitus 21.6. leasing-autojen puitejärjestelyn kilpailuttamisesta 

hyvinvointialueelle. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73635/notice/

105526/overview  

• Aluehallitus päätti 24.5 työterveyshuollon järjestämisestä. 

https://pirha.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2452022/Pirkanmaan_hyvinvointial

ueen_tyoterveysh(858)  

o ”Tällä hetkellä hyvinvointialueen isoimmat työnantajat 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki hankkivat 

työterveyspalvelunsa sidosyksikköasemassa (in house -yhtiö) 

olevalta Tullinkulman Työterveys Oy:ltä. Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin omistamat Tullinkulman Työterveys Oy:n 

osakkeet siirtyvät 1.1.2023 Pirkanmaan hyvinvointialueelle, jolloin 

hyvinvointialue saa sidosyksikköaseman. Tästä syystä hankintaa 

ei tarvitse kilpailuttaa.” 

o ”Aluehallitus päätti, että hyvinvointialueen henkilöstölle 

työterveyshuoltopalvelut hankitaan 1.1.2023 lähtien Tullinkulman 

Työterveys Oy:ltä (in house) toistaiseksi. Työterveyshuollon 

järjestämisen periaatteista ja sisällöstä sovitaan myöhemmin 

järjestämissopimuksessa  ja toimintasuunnitelmissa.” 

• Aluehallitus päätti 12.5 päätti ulkomaisen työvoiman hankinnasta. 

https://pirha.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1252022/Hoiva_ja_hoitohenkilosto

n_hankinta_ulkom(737)  

o ”Aluehallitus päätti 

▪ valtuuttaa Tampereen kaupungin kilpailuttamaan 

Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta ulkomaisen hoiva ja 

hoitohenkilökunnan hankinnan. Pirkanmaan hyvinvointialue 

valtuuttaa Tampereen kaupungin hoitamaan puolestaan 

hoiva ja hoitohenkilökunnan hankinta ulkomailta -

kilpailutuksen hankintamenettelyn. Pirkanmaan 

https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73635/notice/105526/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73635/notice/105526/overview
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2452022/Pirkanmaan_hyvinvointialueen_tyoterveysh(858)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2452022/Pirkanmaan_hyvinvointialueen_tyoterveysh(858)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2452022/Pirkanmaan_hyvinvointialueen_tyoterveysh(858)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1252022/Hoiva_ja_hoitohenkiloston_hankinta_ulkom(737)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1252022/Hoiva_ja_hoitohenkiloston_hankinta_ulkom(737)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1252022/Hoiva_ja_hoitohenkiloston_hankinta_ulkom(737)
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hyvinvointialue tekee hankinnassa hankintapäätöksen ja 

allekirjoittaa sopimuksen palveluntuottajan kanssa 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 21 § 

mukaan. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan 

hyvinvointialue vastaavat yhdessä sopimuskauden 

aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta. 1.1.2023 

lähtien Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa sopimuskauden 

aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta. 

▪ ”valtuuttaa Tampereen kaupungin tekemään ensimmäisen 

rekrytointitoimeksiannon hankinnassa yhdessä Pirkanmaan 

hyvinvointialueen kanssa hankinnassa nykyisestä 

hoitajatarpeesta vuonna 2022.” 

o Lisäksi aluehallitus hyväksyi toivomusponnen 

▪ ”Ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat alati kasvava 

työntekijäryhmä hoito- ja hoivapalveluissa. Aluehallitus 

edellyttää, että monikulttuuristen työyhteisöjen johtamiseen 

kiinnitetään entistä enemmän huomiota eri yksiköissä ja 

esihenkilöiden koulutuksessa. Hyvinvointialue myös 

kannustaa yhteisöllisyyttä tukevaan johtamiseen ja 

monikulttuuristen työntekijöiden pitkäkestoiseen 

perehdytykseen varataan riittävät resurssit. 

Perehdyttämisessä huomioidaan työntekijöiden kieli- ja 

kulttuuritausta ja olemassa olevan henkilöstön tukeminen 

sekä heidän monikulttuurisen osaamisensa vahvistaminen.” 

▪ Päätökseen liittyi pöytäkirjaan merkittyjä eriäviä mielipiteitä. 

• Aluehallitus päätti 4.4 aloittaa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän 

kilpailutuksen. https://pirha.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_442022/Sosiaalihuollon_asiakastiet

ojarjestelman(267)  

o ”Pitkän tähtäimen suunnitelmana on ollut uusia sosiaalihuollon 

asiakastietojärjestelmä koko hyvinvointialueen kattavaksi. 

Alustavaa hankintavalmistelua toteutettiin vuoden 2021 aikana 

usean alueen voimin UNA Oy:n ohjaamana.” 

o ”Käyttöönoton kustannusten arvioidaan olevan noin 3 - 5 M€. 

Hankintayksikkönä toimisi Istekki Oy, joka tuottaisi sosiaalihuollon 

järjestelmä- ja sovelluspalvelun Pirkanmaalle. Tällä hetkellä 

kilpailutukseen on osallistumassa Pirkanmaan lisäksi Pohjois-

Savon hyvinvointialue. Kilpailutuksen toteuttaminen on tarkoitus 

tehdä keväästä 2022 alkaen. Järjestelmän käyttöönotto ajoittuisi 

vuodelle 2024.” 

https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_442022/Sosiaalihuollon_asiakastietojarjestelman(267)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_442022/Sosiaalihuollon_asiakastietojarjestelman(267)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_442022/Sosiaalihuollon_asiakastietojarjestelman(267)


 

www.valuecoaching.fi 

56 

o ”Aluehallitus päättää 

▪ sitoutua sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän 

kilpailutuksen käynnistämiseen ja kilpailutusvaiheen 

aiheuttamiin kustannuksiin noin 100 t€ (vaihe 1), 

▪ että kilpailutuksen (hankintapäätöksen) jälkeen aloitetaan 

tarjouskilpailun voittaneen toimittajan kanssa neuvottelut, 

jossa kustannukset tarkentuvat ja aluehallitus tekee 

varsinaisen käyttöönoton sopimuksen ja hyväksynnän 

näiden neuvottelujen ja kokonaiskustannusten tarkennuttua 

(vaihe 2).” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Aluevaltuutetun (sdp) kolumni hyvinvointialueen päätöksenteosta. 

https://demokraatti.fi/alueterveisia-hyvinvointialueet-on-perustettu-

asukkaita-varten/  

o ”On selvää, että Pirkanmaan hyvinvointialueen 19 000 työntekijän 

lisäksi palveluiden tuottajiksi tarvitaan kymmenien, jopa satojen 

yritysten sekä yksinyrittäjien rypäs tarjoamaan niitä palveluja, joita 

Pirkanmaan asukkaat tarvitsevat.” 

o ”Näiden sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavien yritysten ja 

yhteisöjen (yhdistykset ja säätiöt) kanssa solmitaan erilaisia 

sopimuksia, joiden perusteella niiltä ostetaan asukkaiden 

tarvitsemia palveluita.” 

o ”Osa palveluista tuotetaan myös palveluseteliä hyödyntäen. Jo 

nyt on suunniteltu, miten nykyiset sopimukset siirtyvät 

hyvinvointialueen vastuulle. Siirtojen tulee toteutua siten, että 

palvelukatkoksia ei synny. Palveluja tarvitsevien ihmisten tulee 

voida luottaa siihen, että turvaverkko ja palvelut toimivat eikä 

kukaan apua tarvitseva putoa tyhjän päälle.” 

• Keskustan aluevaltuustoryhmä kerää tietoa ja arvioi kuntien sote-

palvelutilannetta. https://www.suomenmaa.fi/keskusta/keskusta-tekee-

arvion-sote-palveluiden-kunnittaisesta-tilanteesta-pirkanmaan-

hyvinvointialueella/  

• Uutinen hyvinvointialueen brändäyksestä. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008974433.html  

  

https://demokraatti.fi/alueterveisia-hyvinvointialueet-on-perustettu-asukkaita-varten/
https://demokraatti.fi/alueterveisia-hyvinvointialueet-on-perustettu-asukkaita-varten/
https://www.suomenmaa.fi/keskusta/keskusta-tekee-arvion-sote-palveluiden-kunnittaisesta-tilanteesta-pirkanmaan-hyvinvointialueella/
https://www.suomenmaa.fi/keskusta/keskusta-tekee-arvion-sote-palveluiden-kunnittaisesta-tilanteesta-pirkanmaan-hyvinvointialueella/
https://www.suomenmaa.fi/keskusta/keskusta-tekee-arvion-sote-palveluiden-kunnittaisesta-tilanteesta-pirkanmaan-hyvinvointialueella/
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008974433.html
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Itä-Suomen yhteistyöalue 

Etelä-Savon hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://etela-savo.fi/   

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 16.5. hyvinvointialueen johtajaksi valittiin 

Santeri Seppälä, joka on toiminut Essote terveyspalvelujen johtajana. 

https://etela-savo.fi/etela-savon-hyvinvointialuejohtaja-on-santeri-

seppala/  

• Aluehallitus on kokouksessaan 4.7. valinnut toimialajohtajia: 

o ”Pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtajaksi valittiin 

hallintotieteiden maisteri Seppo Lokka. Tällä hetkellä Lokka toimii 

Etelä-Savon pelastuslaitoksella pelastusjohtajana sekä Etelä-

Savon hyvinvointialueen pelastuspalveluiden 

vastuuvalmistelijana.” 

o ”Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtajaksi valittiin 

yhteiskuntatieteiden maisteri, terveystieteiden maisteri Niina 

Kaukonen. Tällä hetkellä Kaukonen toimii Etelä-Savon sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kuntayhtymän, Essoten, vanhus- ja 

vammaispalvelujen johtajana sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen 

vanhuspalvelujen vastuuvalmistelijana.” 

o ”Sosiaalipalvelujen toimialajohtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden 

maisteri Saara Tavi. Tällä hetkellä Tavi toimii Itä-Savon 

sairaanhoitopiirin, Sosterin, kuntayhtymäjohtajana.” 

o ”Terveyspalvelujen toimialajohtajaksi valittiin yleislääketieteen 

erikoislääkäri Kimmo Kuosmanen. Tällä hetkellä Kuosmanen 

toimii tulosaluejohtajana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.” 

o ”Konsernipalvelujen toimialajohtajaksi valittiin kauppatieteiden 

maisteri, filosofian maisteri Sami Sipilä. Tällä hetkellä Sipilä toimii 

muutosjohtajana Etelä-Savon hyvinvointialueella.” 

• Aluehallitus on kokouksessaan 4.7.2022 päättänyt mobiililaitteiden 

hankinnasta kilpailutuksen jälkeen. 

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem

&id=202257-21  

https://etela-savo.fi/
https://etela-savo.fi/etela-savon-hyvinvointialuejohtaja-on-santeri-seppala/
https://etela-savo.fi/etela-savon-hyvinvointialuejohtaja-on-santeri-seppala/
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202257-21
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202257-21
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• Aluehallitus on kokouksessaan 8.6.2022 päättänyt 

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=

202246  

o ”Rantasalmen toiminnan omaksi ottaminen hyvinvointialueelle” 

▪ ”Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu 

yksityiselle toimijalle (Terveystalo Oyj). Nykyinen 

ulkoistussopimus päättyy 31.12.2022, eikä sitä ole 

mahdolllista ilman kilpailutusta jatkaa. Osana 

hyvinvointialueen palveluverkkorakenteen valmistelua, on 

Rantasalmella tuotettavat palvelut otettu huomioon. ” 

▪ ”Hyvinvointialueen mahdolliset ulkoistamiskohteet on hyvä 

arvioida kokonaisuutena ja tämän vuoksi valmistelussa on 

ollut toiminnan ottaminen omaksi vuoden 2023 alusta 

alkaen. ”  

▪ ”Palvelujen tuottamista omana toimintana, 

kokonaisulkoistusta ja osa ulkoista arvioidaan taloudellisesti 

hyvinvointialueen valmistelussa ja eri vaihtoehtojen 

kustannukset esitetään hyvinvointialuestrategian ja sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelun 

yhteydessä. ” 

▪ ”Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päättää, että 

Rantasalmen kunnan palvelusopimuksen perusteella 

Suomen Terveystalo Oy:n palveluksessa olevan 

henkilöstön siirto valmistellaan liikkeen luovutuksen 

perusteella Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelukseen 

1.1.2023 lukien.”  

o ”Ikääntyneiden vertaiskehittämispalvelukokonaisuuden 

perustaminen hyvinvointialueelle osana tiedolla johtamista” 

▪ ”Aluehallitus päättää hankkia hankintalain §40 perusteella 

suorahankintana NHG Oy:lta 1.1.2023 alkaen 

ikääntyneiden palvelujen vertaiskehittämisen palvelut, 

kotihoidon vertaiskehittämisen, resursointityökalun sekä 

asiakasohjauksen ja neuvonnan vertaiskehittämisen 

palvelun koko EteläSavon hyvinvointialueelle.” 

• Aluehallituksen päätöksiä kokouksessa 8.5. 

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=

202244  

o ”Etelä-Savon hyvinvointialueen esitys Mikkelin kaupungille 

yhteisen tukipalveluyhtiön perustamisesta erityisesti ruoka- ja 

puhtauspalvelujen tuottamista varten” 

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202246
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202246
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202244
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202244
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▪ ”Hyvinvointialuetta koskeva lainsäädäntö valmistui kesällä 

2021. Lainsäädännön perusteella hyvinvointialue ja kunnat 

eivät voi käydä keskinäistä palvelukauppaa 1.1.2023 

lähtien, mutta yhteisen in-house -yhtiön käyttö palvelujen 

tuottamisessa on mahdollista.” 

▪ ”Etelä-Savon hyvinvointialue muodostuu kolmen 

kuntayhtymän (Essote, Sosteri, Vaalijala) ja kolmen kunnan 

(Pieksämäki, Rantasalmi, Sulkava) sote-toiminnoista ja 

Etelä-Savon pelastuslaitoksesta.”  

▪ ”Kaikki kolme em. kuntayhtymää ostavat edelleen 

merkittävän määrän tarvitsemistaan ruoka- ja 

puhtauspalveluista kunnilta. Kuntien kanssa on selvitetty 

tulevaisuuden vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseksi.” 

▪ ”Etelä-Savon alueella oli vuodenvaihteessa 2021/2022 yksi 

in-house -yhtiö, Järvi-Saimaan Palvelut Oy (JSP). 

Kyseiseltä kunnalta palveluja on hankittu jo aiemmin 

Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla.”  

▪ ”Pieksämäen kaupunki, Essote, Vaalijala ja Esedu ovat 

perustaneet yhdessä Pieksämäen tukipalvelut Oy:n, joka 

aloittaa operatiivisen toiminnan Pieksämäen alueella 

vuoden 2023 alussa.” 

▪ ” Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

sekä Mikkelin kaupunki ovat aiemmin vuosina 2014 ja 2020 

selvittäneet yhteisen in-house -asemassa toimivan yhtiön 

perustamista ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamista 

varten.” 

▪ ”Lainsäädännön varmistuttua on selkeytynyt yhteisten 

etujen muodostuminen, jos Mikkelin kaupunki ja 

hyvinvointialue perustaisivat yhteisen in-house -yhtiön.” 

▪ ”Aluehallitus esittää Mikkelin kaupungille neuvottelujen 

käynnistämistä hyvinvointialueen ja Mikkelin kaupungin 

yhteisen ruoka- ja puhtauspalvelujen in-house -yhtiön 

perustamisesta.” 

o Lisäksi työterveyshuollon palvelujen kilpailuttamista on käsitelty 

ei-jukisena. 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Hyvinvointialueen toimialajohtajia valittu. https://www.ita-

savo.fi/paikalliset/4708244   

https://www.ita-savo.fi/paikalliset/4708244
https://www.ita-savo.fi/paikalliset/4708244
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• Esittelyssä hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä. https://etela-

savo.fi/hyvinvointialuejohtaja-santeri-seppala-etela-savolla-on-

ehdottomia-vahvuuksia-verrattuna-muihin/  

• Mielipidekirjoitus hyvinvointialueen taloushaasteista. 

https://www.pieksamaenlehti.fi/paakirjoitus-mielipide/4708901 € 

• Savonlinnan kaupunki vaatii valtion toimenpiteitä Savonlinnan sairaalan 

turvaamiseksi. https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-

kunnat/savonlinnan-kaupunki-vetoaa-sisaministeriin-seka-ymparisto-ja-

ilmastoministeriin-savonlinnan-sairaalan-turvaamiseksi-

lainsaadannossa.html  

• Aluevaltuutettu Jouni Koskela (kd.) kirjoittaa mielipiteessään 

puolueiden mielipiteen muutoksesta kahdesta sairaalasta Etelä-

Savossa. https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4731945  

• Mielipidekirjoitus päivystyskirurgian järjestymisestä Etelä-Savon 

alueella. https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4728220  

• Yhdistyksen yhdistävät voimaan hyvinvointialueen kilpailutuksia varten. 

https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/viadia-etela-savo-ry-avaa-

diakonisena-alueyhdistyksena-uusia-mahdollisuuksia-

hyvinvointialueellaan/  

• Juttu yksityisen palveluntarjoajan liikuteltavasta hammasklinikasta. 

https://www.mikkelinkaupunkilehti.fi/paikalliset/4748508  

• Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden (sd.) lupailee lakiesitystä, 

joka mahdollistaisi jatkamisen kahdella sairaalalla. https://www.lansi-

savo.fi/paikalliset/4754522 € 

• Savonlinnan kaupunginjohtaja vaatii kahden sairaalan velvoittamista 

lailla. https://www.ita-savo.fi/paikalliset/4757405 € 

 

  

https://etela-savo.fi/hyvinvointialuejohtaja-santeri-seppala-etela-savolla-on-ehdottomia-vahvuuksia-verrattuna-muihin/
https://etela-savo.fi/hyvinvointialuejohtaja-santeri-seppala-etela-savolla-on-ehdottomia-vahvuuksia-verrattuna-muihin/
https://etela-savo.fi/hyvinvointialuejohtaja-santeri-seppala-etela-savolla-on-ehdottomia-vahvuuksia-verrattuna-muihin/
https://www.pieksamaenlehti.fi/paakirjoitus-mielipide/4708901
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-kaupunki-vetoaa-sisaministeriin-seka-ymparisto-ja-ilmastoministeriin-savonlinnan-sairaalan-turvaamiseksi-lainsaadannossa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-kaupunki-vetoaa-sisaministeriin-seka-ymparisto-ja-ilmastoministeriin-savonlinnan-sairaalan-turvaamiseksi-lainsaadannossa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-kaupunki-vetoaa-sisaministeriin-seka-ymparisto-ja-ilmastoministeriin-savonlinnan-sairaalan-turvaamiseksi-lainsaadannossa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-kaupunki-vetoaa-sisaministeriin-seka-ymparisto-ja-ilmastoministeriin-savonlinnan-sairaalan-turvaamiseksi-lainsaadannossa.html
https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4731945
https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4728220
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/viadia-etela-savo-ry-avaa-diakonisena-alueyhdistyksena-uusia-mahdollisuuksia-hyvinvointialueellaan/
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/viadia-etela-savo-ry-avaa-diakonisena-alueyhdistyksena-uusia-mahdollisuuksia-hyvinvointialueellaan/
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/viadia-etela-savo-ry-avaa-diakonisena-alueyhdistyksena-uusia-mahdollisuuksia-hyvinvointialueellaan/
https://www.mikkelinkaupunkilehti.fi/paikalliset/4748508
https://www.lansi-savo.fi/paikalliset/4754522
https://www.lansi-savo.fi/paikalliset/4754522
https://www.ita-savo.fi/paikalliset/4757405
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Keski-Suomen hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://hyvaks.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 14.6. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin Jan 

Tollet, joka on toiminut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

toimitusjohtajana. https://hyvaks.fi/uutiset/jan-tollet-valittiin-keski-

suomen-hyvinvointialuejohtajaksi  

• Hankintailmoitus 24.7. hammaslaboratoriopalvelujen puitejärjestelyjen 

kilpailuttamisesta. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73679/notice/1

05621/overview  

• Suorahankintapäätös 21.7. Effector -tietojärjestelmän muutostöistä ja 

laajennuksesta hyvinvointialueelle. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73636/notice/

105528/overview   

• Aluehallitus päätti 21.6. ensihoidon palveluiden järjestämisestä Jämsän 

alueelle.  

o ”Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on hankkinut ensihoitopalvelut 

Jämsään yksityiseltä palveluntuottajalta. Samalla sopimuksella on 

hankittu ensihoidon tuotanto myös Kuhmoisiin. Sopimus ei sisällä 

määräostovelvoitetta eikä tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta 

myydä palvelua tilaajalle.” 

o ”Sopimuskausi on 1.4.2021-31.12.2022. Sopimusta on 

mahdollista jatkaa yhden (1) vuoden optiokaudella, alkuperäisin 

ehdoin.” 

o ”Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että optiota ei oteta 

käyttöön. Sopimusoptio ei ole hyödynnettävissä Keski-Suomen 

hyvinvointialueelle.” 

o ”Hyvinvointialueen on kyettävä tuottamaan sote-palvelut kaikissa 

tilanteissa (HE241/2020 12.4). Ensihoito on terveydenhuollon 

toimintaa ja toimintaa hallinnoi Sairaala Novan päivystyksen ja 

ensihoidon palvelualue. Hyvinvointialue tuottaa ensihoitopalvelun 

paloasemilla.” 

o ” Kilpailuttamalla saatetaan päästä edullisempaan 

palvelutuotantoon, mutta lopputulos selviää vasta kilpailutuksen 

https://hyvaks.fi/
https://hyvaks.fi/uutiset/jan-tollet-valittiin-keski-suomen-hyvinvointialuejohtajaksi
https://hyvaks.fi/uutiset/jan-tollet-valittiin-keski-suomen-hyvinvointialuejohtajaksi
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73679/notice/105621/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/73679/notice/105621/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73636/notice/105528/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/73636/notice/105528/overview
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jälkeen. Viranomaistoimija ei voi osallistua kilpailutukseen. 

Esimerkiksi yhteistoiminta ja ajoneuvojen käyttö ovat 

lakisääteisiä. Yksityisen toimijan toimintavarmuus ei voi olla 

samalla tasolla hyvinvointialueen kanssa.” 

o ”Ensihoito on kriittistä toimintaa, jonka täytyy sujua kaikissa 

tilanteissa hallitusti. Jos yksityisen toimija on mistä syystä 

tahansa kykenemätön tuottamaan toiminta, hyvinvointialueen 

täytyy kuitenkin huolehtia palvelun jatkuvuudesta. Kustannusten 

nostopaineet tulevat suoraan hyvinvointialueelle. Ensihoito ei ole 

budjetoinut tätä kulua. Tarjous toiminnan tuottamiselle ei 

tähänastisten kilpailutusten perusteella ole tätä myöskään 

kattanut. Yksityisellä toimijalla työskentelevän ensihoitajan 

urakehitys ei ole samankaltainen hyvinvointialueella 

työskentelevän kanssa. Hyvinvointialueen ICT-ympäristöjen 

käyttö on haaste ulkopuoliselle toimijalle. Toiminnan 

jakautuminen eri toimijoille, joista osa saattaa jatkossa vaihtua 

uusien kilpailutusten myötä, on haaste toiminnan määrätietoiselle 

kehittämiselle.” 

o ”Tuotannon kuluksi on laskettu 1 600 000 € (ei sisällä KELA-

tuloja) ja siirtojen kulu tämän lisäksi arviolta 300 000 €, yhteensä 

1 900 000 €. Tuotannon aloittamiseen on varattava 200 000 €, 

jotta tarvike- ja lääkevarastot saadaan täydennettyä ja 

henkilöstön ja autojen varusteet hankittua. Siirtojen kulua ei ole 

nyt huomioituna ensihoidon budjettiesityksessä vuodelle 2023 tai 

kehysilmoituksissa.” 

o ”Edellä esitetyt ja liitteenä olevat perusteet puoltavat Jämsän 

ensihoitopalvelun järjestämisen Keski-Suomen hyvinvointialueen 

omana toimintana. Ensihoitopalvelutuotannon lisäksi on 

huomioitava hyvinvointialueen palvelutuotannon kehityksen 

kohteena olevat muut hyvinvointialueen tarjoamat ja suunnitellut 

kotiin vietävät sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Tuottamalla 

ensihoitopalvelu itse voidaan palvelu tuottaa ilman turhaa 

hierarkiaa yhteensovittaen se muun toiminnan kanssa 

saumattomasti. Tarvittavien muutosten tekeminen onnistuu ilman 

lisäneuvotteluja.” 

o ”Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän alueen 

ensihoitopalvelut tuotetaan edellä kuvan mukaisesti Keski-

Suomen hyvinvointialueen pelastuslaitoksen tuottamana vuoden 

1.1.2023 alkaen.” 
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• Aluehallitus päätti 31.5. kilpailuttaa hammaslaboratoriopalvelut. 

https://hyvaks-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=4354  

• 13.5. pidettiin elinkeinoelämän ja palveluntuottajien SOTE-info 

päättjille. https://hyvaks.fi/uutiset/elinkeinoelaman-ja-palveluntuottajien-

sote-info-hyvinvointialueen-paattajille-tallenne   

• Aluehallitus päätti 22.3. palkkajärjestelmän suorahankinnasta. 

https://hyvaks-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=1971  

o ”Keski-Suomen sairaanhoitopiirin käytössä oleva SAP HCM -

järjestelmä siirtyy hankintayksikön käyttöön. Järjestelmän tulee 

olla käytettävissä hankintayksiköllä jo vuoden 2022 loppupuolella, 

koska tarvittavat perustiedot tulee olla järjestelmässä valmiina 

ennen hyvinvointialueen aloitusta 1.1.2023.” 

o ”Huomioiden hyvinvointialueen aloituksen aikataulu, 

järjestelmään tarvittavat mittavat muutostyöt sekä CGI Suomi 

Oy:n tuntemus kyseisestä järjestelmästä sekä sen 

konfiguraatioista ja käytöstä hankintayksikössä, on sekä 

aikataulullisesti että kustannuksiltaan ainoa realistinen vaihtoehto 

hankkia muutostyöt CGI Suomi Oy:ltä. Hankintayksiköllä ei ole 

tiedossa järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja. Yhteistyö 

CGI Suomi Oy:n kanssa on ollut toimivaa. Näin ollen palvelun 

hankkiminen CGI Suomi Oy:ltä on perusteltua.” 

o ” Aluehallitus päättää 

▪ - hankkia henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän yllä kuvatun 

mukaisesti. Hankinnan arvo on korkeintaan 2 640 000 

euroa. 

▪ - valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan yksin 

allekirjoittamaan suorahankintapäätöksen.” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEI.TÄ 07/2022 

 

• Juttu hyvinvointialueen johtajasta, Jan Tolletista. 

https://www.ksml.fi/paikalliset/4717690 € 

• Kunnat puuhaavat yhteistä ateriapalveluyhtiötä. 

https://www.suurkeuruu.fi/uutiset/art-2000008942718.html € 

 

  

https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=4354
https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=4354
https://hyvaks.fi/uutiset/elinkeinoelaman-ja-palveluntuottajien-sote-info-hyvinvointialueen-paattajille-tallenne
https://hyvaks.fi/uutiset/elinkeinoelaman-ja-palveluntuottajien-sote-info-hyvinvointialueen-paattajille-tallenne
https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=1971
https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=1971
https://www.ksml.fi/paikalliset/4717690
https://www.suurkeuruu.fi/uutiset/art-2000008942718.html
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Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://www.siunsote.fi/hyvinvointialue  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 15.6. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin Kirsi 

Leivonen, joka on toiminut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

hankejohtajana. https://www.siunsote.fi/-/kirsi-leivonen-tiukan-

aanestyksen-jalkeen-hyvinvointialuejohtajaksi-pohjois-karjalaan  

• Aluehallituksen kokouksessa valittiin strategiajohtajaksi Ilkka 

Pirskanen. https://www.siunsote.fi/-/aluehallitus-nimitti-

strategiajohtajan-ja-siunasi-hyvinvointialuejohtajasopimuksen  

• Aluehallituksessa käsiteltyjä asioita 6.6. 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP

?page=meeting&id=2022100034  

o Vuoden 2023 talousarvion valmisteluprosessi. 

▪ ” Valtiovarainministeriön 6.5.2022 julkaiseman 

rahoituslaskelman perusteella Pohjois-Karjalan 

hyvinvointialueen vuoden 2023 yleiskatteellinen valtion 

rahoitus olisi 700,8 milj. euroa. Kasvu budjetista budjettiin 

eli kasvu Siun soten omistajakuntien vuodelle 2022 

antamaan rahoitukseen olisi noin 7 % / 45 milj. euroa. 

Aikaisempia vuosia suuremmasta kasvusta huolimatta 

vuoden 2023 talousarvion valmistelu tulee olemaan 

haastava prosessi. Vuosineuvottelujen lopputuloksena 

toimialueiden esittämät tarpeet vuodelle 2023 ovat n. 28 

milj. euroa. Palkankorotusten, inflaation, poistojen ja 

rahoituskulujen kasvun arvioidaan olevan n. 22 milj. euroa. 

Siun soten vuoden 2022 tilinpäätösennusteessa 

toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion n. 30 

milj. euroa. Rahoituksen n. 45 milj. euron kasvun 

vastineeksi on olemassa edellä mainitut kustannushaasteet 

yhteensä 80 milj. euroa. Rahoituskasvun ja kuluhaasteen 

erotus n. 35 milj. euroa tulee ratkaistavaksi 

talousarvioprosessin yhteydessä (+45 M€ - 28 M€ - 22 M€ - 

30 M€ = -35 M€).” 

o Sansia Oy:n osakkeen hankinta. 

https://www.siunsote.fi/hyvinvointialue
https://www.siunsote.fi/-/kirsi-leivonen-tiukan-aanestyksen-jalkeen-hyvinvointialuejohtajaksi-pohjois-karjalaan
https://www.siunsote.fi/-/kirsi-leivonen-tiukan-aanestyksen-jalkeen-hyvinvointialuejohtajaksi-pohjois-karjalaan
https://www.siunsote.fi/-/aluehallitus-nimitti-strategiajohtajan-ja-siunasi-hyvinvointialuejohtajasopimuksen
https://www.siunsote.fi/-/aluehallitus-nimitti-strategiajohtajan-ja-siunasi-hyvinvointialuejohtajasopimuksen
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022100034
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022100034
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▪ ”Tällä hetkellä Siun sote omistaa 9 kappaletta Sansia Oy:n 

osakkeita  Kyseiset osakkeet tulevat siirtymään 

hyvinvointialueelle 1.1.2023. Jotta hyvinvointialue voi 

käyttää Sansia Oy:n palveluja vuoden 2022 aikana on 

hyvinvointialueen tultava Sansia Oy:n omistajaksi 

hankkimalla Sansia Oy:n osake ja näinollen säilyttämällä 

inhouse-aseman suhteessa Sansia Oy:hyn. 

Hyvinvointialueella tulee olemaan yhteensä 10 Sansia Oy:n 

osaketta 1.1.2023 alkaen.” 

▪ ” Pohjois-Karjalan hyvinvointialue päättää merkitä Sansia 

Oy:n osakkeen Sansia Oy:n 12.5.2022 tekemän tarjouksen 

perusteella kahden tuhannen (2000) euron hintaan ja 

allekirjoittaa liitteenä olevan puitesopimuksen Pohjois-

Karjalan hyvinvointialueen ja Sansia Oy:n välillä.” 

• Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessa 9.5. Islab laboratoriokeskus 

hyvinvointiyhtymän perussopimuksen. 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP

?page=meetingitem&id=2022100037-6  

o ” Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus esittää 

aluevaltuustolle, että laboratoriopalvelujen järjestämistä varten 

perustetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan 

hyvinvointialueiden yhteinen laboratoriotoiminnan 

hyvinvointiyhtymä, ja perussopimus hyväksytään liitteen 

mukaisesti. Perussopimus tulee voimaan 1.8.2022. Tuotanto ja 

henkilöstö siirtyvät hyvinvointiyhtymään 1.1.2023. 

o ”Aluevaltuusto valtuuttaa ISLABin johtokunnan ja toimitusjohtajan 

käynnistämään hyvinvointiyhtymän perustamista varten 

vaadittavat toimenpiteet.” 

• Aluehallitus hyväksyi kokouksessa 21.3. organisaatiorakenteen. 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP

?page=meetingitem&id=2022100022-9  

o ” Aluehallitus päättää, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen 

toimialueet ovat: 

▪ Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 

▪ Ikäihmisten palvelut 

▪ Perhe- ja sosiaalipalvelut 

▪ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 

▪ Ympäristöterveydenhuolto” 

o ”Aluehallitus päättää, että yhteiset palvelut jakautuvat 

seuraavasti: 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100037-6
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100037-6
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100022-9
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100022-9
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▪ Hallintopalvelut 

▪ Henkilöstöpalvelut 

▪ Kehittämispalvelut 

▪ Talouspalvelut 

▪ Viestintäpalvelut” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Siunsotessa kiireettömän hoidon jonot kasvaneet. 

https://www.karjalainen.fi/maakunta/kiireett%c3%b6m%c3%a4n-

erikoissairaanhoidon-jonot-kasvussa-siun-sotessa-poikkeuksellinen-

ty%c3%b6ntekij%c3%a4pula-supistaa-kyky%c3%a4-tuottaa-hoitoa-nyt-

palveluita-ei-saa-rahallakaan-johtava-ylil%c3%a4%c3%a4k%c3%a4ri-

susanna-wil%c3%a9n-sanoo € 

• Uutinen tilannekeskuksen perustamisesta hyvinvointialueelle. 

https://www.kotikarjala.fi/article-6.6.55061.2f9e111cc3 € 

 

  

https://www.karjalainen.fi/maakunta/kiireett%c3%b6m%c3%a4n-erikoissairaanhoidon-jonot-kasvussa-siun-sotessa-poikkeuksellinen-ty%c3%b6ntekij%c3%a4pula-supistaa-kyky%c3%a4-tuottaa-hoitoa-nyt-palveluita-ei-saa-rahallakaan-johtava-ylil%c3%a4%c3%a4k%c3%a4ri-susanna-wil%c3%a9n-sanoo
https://www.karjalainen.fi/maakunta/kiireett%c3%b6m%c3%a4n-erikoissairaanhoidon-jonot-kasvussa-siun-sotessa-poikkeuksellinen-ty%c3%b6ntekij%c3%a4pula-supistaa-kyky%c3%a4-tuottaa-hoitoa-nyt-palveluita-ei-saa-rahallakaan-johtava-ylil%c3%a4%c3%a4k%c3%a4ri-susanna-wil%c3%a9n-sanoo
https://www.karjalainen.fi/maakunta/kiireett%c3%b6m%c3%a4n-erikoissairaanhoidon-jonot-kasvussa-siun-sotessa-poikkeuksellinen-ty%c3%b6ntekij%c3%a4pula-supistaa-kyky%c3%a4-tuottaa-hoitoa-nyt-palveluita-ei-saa-rahallakaan-johtava-ylil%c3%a4%c3%a4k%c3%a4ri-susanna-wil%c3%a9n-sanoo
https://www.karjalainen.fi/maakunta/kiireett%c3%b6m%c3%a4n-erikoissairaanhoidon-jonot-kasvussa-siun-sotessa-poikkeuksellinen-ty%c3%b6ntekij%c3%a4pula-supistaa-kyky%c3%a4-tuottaa-hoitoa-nyt-palveluita-ei-saa-rahallakaan-johtava-ylil%c3%a4%c3%a4k%c3%a4ri-susanna-wil%c3%a9n-sanoo
https://www.karjalainen.fi/maakunta/kiireett%c3%b6m%c3%a4n-erikoissairaanhoidon-jonot-kasvussa-siun-sotessa-poikkeuksellinen-ty%c3%b6ntekij%c3%a4pula-supistaa-kyky%c3%a4-tuottaa-hoitoa-nyt-palveluita-ei-saa-rahallakaan-johtava-ylil%c3%a4%c3%a4k%c3%a4ri-susanna-wil%c3%a9n-sanoo
https://www.kotikarjala.fi/article-6.6.55061.2f9e111cc3
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Pohjois-Savon hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://www.pshva.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 16.5. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Marko Korhonen, joka on toiminut Pohjois-Savon maakuntajohtajana.  

https://www.pshva.fi/ajankohtaista/uutiset/pohjois-savon-

hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-marko-korhonen.html  

• Aluehallituksen käsiteltävänä 13.6. 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=

202237  

o Vuoden 2023 talousarvio 

▪ ” Valtion laskennallinen rahoitus 1.135.455.299 € ja 

hyvinvointialueelle maksettava siirtymätasaus 12.051.402 € 

ovat vuonna 2023 yhteensä 1.147.506.701 €.  Tulevina 

vuosina siirtymätasauksen määrä laskee.” 

▪ ”Hyvinvointialueen tärkein taloudellinen tavoite on 

vuosikate, jonka pohjalta määräytyy jatkossa 

hyvinvointialueen lainanottovaltuus investointien 

toteuttamiseksi. Vuosikatteen on oltava suurempi kuin 

poistot, jotta hyvinvointialue välttää arviointimenettelyn. 

▪ Vuoden 2023 vuosikatteeksi esitetään 60.000.000 € euroa.” 

▪ ” Aluehallitus hyväksyy talousarvion 2023 ja 

taloussuunnitelman 2023 - 2026 lähtökohdat edellä esitetyn 

mukaisesti ja päättää talousarvion ulkoisista raameista 

oheisen liitteen mukaisesti. 

▪ Lisäksi aluehallitus edellyttää, että valmistelussa 

huomioidaan sote-uudisukelle vahvistetut valtakunnalliset 

tavoitteet. Kunkin toimialan tulee esittää 

talousarvioehdotuksessa, miten tavoitteisiin vastataan. 

Hyvinvointialuejohtaja ja talousjohtaja voivat antaa 

tarkempia ohjeita talousarvion laadinnasta ja tavoitteista.” 

o Lisäksi aluehallitus päätti Microsoft lisenssitason nostamisesta 

(hankinnasta).   

• Aluehallituksen päätös työterveyshuollon kilpailuttamisesta 30.5. 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem

&id=202236-9  

https://www.pshva.fi/
https://www.pshva.fi/ajankohtaista/uutiset/pohjois-savon-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-marko-korhonen.html
https://www.pshva.fi/ajankohtaista/uutiset/pohjois-savon-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-marko-korhonen.html
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202237
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202237
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202236-9
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202236-9
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o Työterveyshuollon kilpailuttaminen 

▪ ”Hyvinvointialueen luovuttajaorganisaatioiden 

työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta vastaavat tällä 

hetkellä Järviseudun Työterveys Oy, Pihlajalinna Oy, 

Terveystalo Oy sekä Lapinlahden oma työterveyshuolto. 

Järviseudun työterveys Oy tuottaa työterveyshuollon 

palvelut lähes 10.000 siirtyvälle työntekijälle.” 

▪ Järviseudun Työterveys Oy:llä on nykyisin toimipisteet 

Kuopiossa, Siilinjärvellä, Varkaudessa sekä Tuusniemellä. 

▪ Sairaanhoitopiirin purkautumisen myötä hyvinvointialueelle 

tulee siirtymään sairaanhoitopiirin osakeomistus 

Järviseudun Työterveys Oy:stä.” 

▪ ” Päätösehdotus Aluehallitus päättää kilpailuttaa 

henkilöstön työterveyshuollon palvelut siten, että 

palvelutuotanto alkaa 1.1.2024 ja käynnistää 

markkinavuoropuhelut Sansian laatimasta 

tarjouspyynnöstä. Lopullinen tarjouspyyntö tuodaan 

erikseen aluehallituksen hyväksyttäväksi.” 

▪ ” Antti Kivelä esitti, että kilpailutukseen ei ryhdytä ja 

toistaiseksi työterveyshuollon palvelut järjestetään 

Järviseudun työterveyden sekä sen valitsemien 

kumppanien voimin. Järviseudun työterveyshuoltoa 

kehitetään omistajaohjauksen keinoin. Merja Rautiainen, 

Veijo Tirkkonen, Hannu Kokki ja Laura Meriluoto kannattivat 

Antti Kivelän esitystä.” 

▪ ”Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty 

pohjaesityksestä poikkeava vastaesitys, suoritetaan asiassa 

äänestys.” 

▪ ”Äänestyksessä JAA on pohjaesitys ja EI Antti Kivelän 

vastaesitys.” 

▪ Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 

• JAA-ääniä: 3 

• EI-ääniä: 9 

• TYHJÄ-ääni: 1 

• JAA-ääniä antoivat: Annukka Ojala, Riitta Raatikainen 

ja Markku Siponen 

• EI-ääniä antoivat: Kari Ojala, Veijo Tirkkonen, 

Karoliina Partanen, Antti Kivelä, Hannu Kokki, Laura 

Meriluoto, Pia Hedman, Tarja Pöyhönen ja Merja 

Rautiainen 
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• TYHJÄ: Ilpo Kärkkäinen” 

▪ ”Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Antti Kivelän 

esitys: Kilpailutukseen ei ryhdytä ja toistaiseksi 

työterveyshuollon palvelut järjestetään Järviseudun 

työterveyden sekä sen valitsemien kumppanien voimin. 

Järviseudun työterveyshuoltoa kehitetään 

omistajaohjauksen keinoin.” 

• Aluevaltuusto 30.5. päätti lähteä mukaan ISLABin hyvinvointiyhtymään. 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem

&id=202233-14  

o Päätös lähteä mukaan ISLABin hyvinvointiyhtymään.  

▪ ” Aluevaltuusto päättää, että laboratoriopalvelujen 

järjestämistä varten perustetaan Pohjois-Savon, Etelä-

Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden yhteinen 

laboratoriotoiminnan hyvinvointiyhtymä, ja perussopimus 

hyväksytään liitteen mukaisesti. Perussopimus tulee 

voimaan 1.8.2022. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät 

hyvinvointiyhtymään 1.1.2023. 

▪ Aluevaltuusto valtuuttaa ISLABin johtokunnan ja 

toimitusjohtajan käynnistämään hyvinvointiyhtymän 

perustamista varten vaadittavat toimenpiteet.” 

• Aluehallituksen päätöksiä 25.4. 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=

202235  

o Keskitetyn laitehallinnan toteuttamine 

▪ ” Alueella on arviolta noin 40 000 kpl erilaisia 

lääkintälaitteita. Vuosittain PSHVA:n hankintoihin käyttämä 

rahamäärä on arviolta 21 M€ ja ylläpitokustannus tähän 

suhteutettuna noin 11,2 M€ (arvioitu vuotuiseksi ylläpidon 

kustannukseksi n. 8 % hankintahinnasta 7 vuoden 

käyttöiällä). Nykytilanteessa laitteiden laki velvoitteisia 

laitevalmistajan edellyttämiä huoltotoimia on alueella jätetty 

laajalti toteuttamatta, tämä ei ole tulevassa toimintamallissa 

enää mahdollista.” 

▪ ” Kartoituksen aikana havaittiin, että lääkintälaitteiden 

hankinta oli järjestetty hyvin tarveluontoisesti suoraan 

lääkintälaitetta tarvitsevan yksikön toimesta. 

Lääkintälaitteiden hankinnoissa saatettiin hyödyntää 

kuluttajille tarkoitettuja myyntikanavia sekä hankintojen 

yhteydessä ei ollut välttämättä otettu huomioon laitteiden 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202233-14
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202233-14
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202235
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202235
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ylläpidollista näkökulmaa. Lääkintälaitteiden ylläpito oli 

järjestetty vaihtelevalla tavalla, kuten osana omaa toimintaa 

tukeutuen tarpeen vaatiessa laitevalmistajaan taikka 

tukeutuen voimakkaasti ylläpitoa järjestävään 

tukipalveluyhtiöön taikka huoltohistoriaa ei ollut saatavilla. 

Ylläpitoon liittyvät toimittajasopimukset eivät olleet 

useinkaan ylläpitoa suorittavan yksikön hallinnassa, vaan 

sopimuksia oli laadittu lääkintälaitteen omistavan osaston 

toimesta. Sopimuksien sisällöt ja kustannusvaikutukset 

eivät olleet kartoituksen kohteena.” 

▪ ”Hajautettuna toimintana kuvatun mukainen elinkaaren 

hallinta vie työaikaa nykyisissä terveydenhuollon yksiköissä 

arvion mukaan vähintään 1-3 työpäivää kuukaudesta 

terveydenhuollon ammattilaiselta riippuen toimintayksikön 

koosta ja laitekannan laajuudesta.” 

▪ ” Arvioidut laitehallinnan kustannukset 

• Hybridimallilla: 

o Lääkintälaite- ja järjestelmähankinnat 21 M€/v ja 

ylläpitokustannukset 11,2 M€ 

o Henkilöstö kulut 800 000 €/vuosi (arvio 

henkilöstön määrästä 10 henkilöä) 

o Muut kulut 1 M€/vuosi (tilavuokra, palveluiden 

ostot in-house yhtiöltä)” 

o Huom! Pöytäkirjassa muidenkin mallien 

kustannukset. 

▪ ” Aluehallitus hyväksyy keskitetyn laitehallinnan ja 

palvelutuotannon organisoinnin seuraavasti: 

• 1. Keskitetyn laitehallinnan järjestäminen 

o Hyvinvointialueen laitehankinta organisoidaan, 

ohjataan ja johdetaan keskiteysti. Keskitetty 

laitehallinta -palveluyksikkö sijoitetaan 

Strategia- ja kehittämistoimialueeseen 

Tietohallinto-palvelualueelle. 

• 2. Palvelutuotannon organisointi 

o Laitteiden ylläpitopalvelutuotantomalli 

järjetetään hybridimallilla, jossa palveluja 

hankintaan sekä palveluita tuottavilta in-house -

yhtiöiltä että markkinoilta kokonaishyödyn ja 

kustannustehokkuuden mukaisesti.  Keskitetty 

laitehallinta palvelee koko hyvinvointialueen 
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lääkintälaitteiden laadukasta ylläpitoa, ja 

lääkintälaitteisiin liittyvät lakisääteiset 

vaatimukset tulisivat täytettyä” 

• Perustelut kohtaan 2: 

o Hybridimallin valinta: 

o Tuottamismallien arvioinnissa on tunnistettu 

omana toimintana tuotetun ratkaisun riskit ja 

mahdottomuudet järjestää kuvatun tapaista 

toteutusta aikataulun mukaisesti.  Lisäksi 

arviossa on huomioitu mahdolliset haasteet, 

jotka aiheutuisivat toimintojen erkaantumisesta 

ICT-palveluiden tuotannosta. Mallin ei 

myöskään tunnistettu olevan HVA:n 

ydintoimintaa.” 

o Aluehallitus päätti kilpailuttaa sosiaalihuollon 

asiakastietojärjestelmän hankinnan. 

• Aluehallitus päätti 11.4. palveluiden järjestämisestä. 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=

202234  

o Aluehallitus päätti useamman palvelun järjestämisestä in-house 

yritysten kautta. Päätökset tehtiin samanlaisella mallilla kaikkia 

palveluja koskien. Esimerkkinä tekstiilihuoltopalveluiden 

järjestäminen: 

▪ ” Aluehallitus päättää, että: 

• 1) hyvinvointialueen tekstiilihuoltopalvelut tuotetaan 

Sakupe Oy:n toimesta 1.1.2023 lukien (in-house 

toimintana) myöhemmin erikseen hyväksyttävän 

palvelusopimuksen mukaisesti  

• 2) kaikkia tukipalveluita ja niiden tuottamistapaa 

tarkastellaan hyvinvointialuestrategian valmistelun 

yhteydessä ja harkitaan tukipalveluiden mahdollista 

kilpailuttamista 

• 3) varautumisen näkökulmasta tukipalveluyhtiöistä 

laaditaan irtautumissuunnitelma ja valmistellaan 

tukipalveluiden vaihtoehtoinen tuottamistapa, mikäli 

irtautumiselle tukipalveluyhtiöstä ilmenee tarvetta.” 

▪ Näistä palveluista päätettiin ja kyseinen in-house yritys: 

• ”Ruokahuollon, laitoshuollon, keskusvaraston, 

terminaalin, välinehuollon, kiinteistöhuollon, 

apuvälinehuoltoa tukevien tukipalveluiden ja 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202234
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202234
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lähettipalveluiden järjestäminen hyvinvointialueella”: 

Servica Oy 

• ”Tekstiilihuoltopalveluiden järjestäminen 

hyvinvointialueella”: Sakupe Oy 

• ”Hankintapalveluiden järjestäminen 

hyvinvointialueella”: Sansia Oy 

• ”Palkka- ja taloushallinnon palveluiden järjestäminen 

hyvinvointialueella”: Monetra Pohjois-Savo Oy 

• ”ICT-palveluiden järjestäminen hyvinvointialueella”: 

Istekki Oy 

• ”Laboratoriopalveluiden järjestäminen 

hyvinvointialueella”: Islab Oy 

• Aluehallitus päätti 21.3. osakkaiden merkinnöistä. 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=

202224  

o Istekki Oy 

▪ ”Istekki Oy on julkisomisteinen in-house yhtiö, jonka tehtävä 

on tuottaa omistaja-asiakkailleen sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon, kuntien toimintaan, muiden in-house 

yhtiöiden toimintaan sekä organisaatioiden välisen 

yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja 

terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja. Istekki 

Oy:n liikevaihto oli 150 milj. euroa ja sillä oli 675 työntekijää 

vuonna 2020. Suurimpina omistajina ovat Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion 

kaupunki. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Tampereella, 

Jyväskylässä ja Oulussa.” 

▪ ”Istekki Oy on tarjonnut Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

yhtiön 5 osakkeen pienosakkuutta. Yhden osakkeen 

merkintähinta on 1 905,50 euroa. Osakkuus mahdollistaa 

tietoteknisten palveluiden ostamisen Istekki Oy:ltä 

sidosyksikköaseman perusteella. Hankintalain 15 §:n 

edellyttämän määräysvallan toteuttamiseksi Istekki Oy:n 

pienosakkailla on oikeus nimetä yhteinen edustaja Istekki 

Oy:n hallitukseen. ” 

▪ ”Istekki Oy:ssä on hyvinvointialueen ICT-valmistelun ja ICT-

palvelutuotannon kannalta kriittisiä asiantuntijaresursseja, 

joiden saatavuuden varmistaminen on hyvinvointialueen 

palvelutuotannon jatkuvuuden kannalta myös kaikissa 

tilanteissa varmistettava.” 

https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202224
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202224
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▪ ”Istekki Oy:n omistajana Pohjois-Savon hyvinvointialue 

pystyy turvaamaan olemassa olevien palveluiden 

jatkuvuuden valmisteluaikana 2022 ja sen jälkeen. Omien 

osaajien lisäksi Istekki Oy:llä on laaja kilpailutettu 

palvelusalkku sopimuksineen, jota voidaan tarvittaessa 

hyödyntää ilman uusia kilpailutuksia säästäen sekä 

kustannuksia, että aikaa. Osakkuus mahdollistaa 

hyvinvointialueen suorien sopimusten tekemisen Istekki 

Oy:n kanssa vuonna 2022.” 

▪ ” Aluehallitus päättää: 

• 1) hyväksyä Istekki Oy:n osakassopimuksen 

liittymissopimuksen ja Istekki Oy:n osakassopimuksen 

• 2) merkitä Istekki Oy:n osakkeita 5 kappaletta 

osakeantiehtojen mukaisesti. Osakkeiden 

merkintähinta 9527,50 euroa maksetaan inhouse-

yhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin varatusta osuudesta 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ICT-

muutosrahoituksesta.” 

o UNA Oy (kts. lisää Kanta Häme) 

▪ ” Aluehallitus päättää: 

• 1) hyväksyä Una Oy:n liittymissopimuksen 

osakassopimukseen 

• 2) merkitä Una Oy:n C-sarjan osakkeita 10 kappaletta 

osakeantiehtojen mukaisesti. Osakkeiden 

merkintähinta 3000 euroa maksetaan inhouse-

yhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin varatusta osuudesta 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ICT-

muutosrahoituksesta.” 

o Kuntien Tiera Oy 

▪ ”Kuntien Tiera Oy (Tiera) on yli 370 kuntatoimijan omistama 

in-house yhtiö ja yhteiskunnallinen yritys ja se tarjoaa 

laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita sekä digi- ja 

ICT-ratkaisuja asiakkaittensa sujuvan arjen ja toiminnan 

kehittämisen tueksi.” 

▪ ”Tieralta on sopimusten siirron myötä siirtymässä 

hyvinvointialueelle joitakin tietojärjestelmiä, kuten 

kotihoidon mobiili toiminnanohjausjärjestelmä Hilkka sekä 

palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP. Tieran 

osakkeiden merkinnällä saavutetaan inhouse-asema ja 
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varmistetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella käytössä 

olevien Tieran ratkaisujen ja palvelujen jatkuvuus.” 

▪ ”Osakkuuden myötä mahdollistuu myös yhtiön kehittäminen 

sekä sen hankkimien ja tuottamien ratkaisujen ja 

palveluiden suorahankinta hyvinvointialueen käyttöön.” 

▪ ” Aluehallitus päättää: 

• 1) hyväksyä Kuntien Tiera Oy:n osakasedellytyksiin 

liittyvän osakkeenomistajan sitoumuksen 

• 2) merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita 17 kappaletta 

osakeantiehtojen ja Tieran yhtiöjärjestyksen 

mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta 34 euroa 

maksetaan inhouse-yhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin 

varatusta osuudesta Pohjois-Savon hyvinvointialueen 

ICT-muutosrahoituksesta.” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Mielipidekirjoittajana aluevaltuuston puheenjohtaja Hannu Tsupari (sd.) 

https://www.warkaudenlehti.fi/paakirjoitus-mielipide/4744957  

o ” Vuosikate osoittaa tulorahoituksen riittävyyttä ja se on keskeinen 

käsite, kun valtio arvioi hyvinvointialueen talouden tilaa ja 

määrittää sen lainanottovaltuuden. Alueet eivät voi itse päättää 

lainanotostaan. Lainanottovaltuuteen vaikuttaa myös alueen 

olemassa oleva lainamäärä, joka on Pohjois-Savossa hyvin 

korkea eli lähes 350 miljoonaa euroa.” 

o ”Erikoissairaanhoito on jatkossa osa hyvinvointialuetta ja KYSin 

suuri velkamäärä on jatkossa hyvinvointialueen velkaa. Valtio on 

toukokuussa määrittänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueen 

lainanottovaltuudeksi niukat 38 miljoonaa euroa vuodelle 2023. 

Alueen kokonaisinvestointikyky, 78 miljoonaa euroa, saadaan 

lisäämällä 38 miljoonan euron lainanottovaltuuteen investointien 

tulorahoitus 40 miljoonaa euroa (vuosikate 60 miljoonaa euroa ja 

lainanlyhennykset 20 miljoonaa euroa).” 

o ”Investointitarpeet ovat kaksinkertaiset investointikykyyn nähden.” 

• Uutinen hyvinvointialueelle suunnitellusta mallista, jolla järjestöt voivat 

saada avustuksia. https://www.pielavesi-keitele.fi/paikalliset/4723087 € 

• Aluevaltuuston puheenjohtaja Hannu Tsupari kirjoittaa niukkuuden 

jakamisesta. https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-

mielipide/4756845 € 

https://www.warkaudenlehti.fi/paakirjoitus-mielipide/4744957
https://www.pielavesi-keitele.fi/paikalliset/4723087
https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4756845
https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4756845
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Pohjois-Suomen yhteistyöalue 

Kainuun hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://kainuunhyvinvointialue.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 6.6.. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Jukka Lindberg, joka on toiminut Kanta-Hämeen vt. hyvinaluejohtajana.      

https://kainuunhyvinvointialue.fi/lindberg-hyvinvointialuejohtajaksi/  

• Aluevaltuusto päätti 29.6. organisaatiorakenteesta. 

https://kainuunhyvinvointialue.fi/wp-

content/uploads/2022/06/TIEDOTE_Kainuun-aluehallituksen-

kokous_220622.pdf ja https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2962022/Kainuun_hyvinvointialu

een_organisoitumin(777)  

o ”Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut -toimialue 

- Hallintopalvelut 

- Tukipalvelut 

o Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut 

- Akuuttihoidon palvelut 

- Pelastus-, riskienhallinta- ja turvallisuuspalvelut 

o Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

- Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut 

- Kuntoutuspalvelut (sis. hoitotarvikejakelu) 

- Lasten ja perheiden terveyspalvelut 

- Osastohoidon palvelut (sis. pth ja esh) 

- Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito (sis. lapset, nuoret, 

aikuiset) 

- Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut (sis. pth ja esh, suun 

terveydenhuolto) 

o Sosiaali- ja perhepalvelut 

- Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus 

- Asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut 

https://kainuunhyvinvointialue.fi/
https://kainuunhyvinvointialue.fi/lindberg-hyvinvointialuejohtajaksi/
https://kainuunhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2022/06/TIEDOTE_Kainuun-aluehallituksen-kokous_220622.pdf
https://kainuunhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2022/06/TIEDOTE_Kainuun-aluehallituksen-kokous_220622.pdf
https://kainuunhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2022/06/TIEDOTE_Kainuun-aluehallituksen-kokous_220622.pdf
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2962022/Kainuun_hyvinvointialueen_organisoitumin(777)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2962022/Kainuun_hyvinvointialueen_organisoitumin(777)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2962022/Kainuun_hyvinvointialueen_organisoitumin(777)
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- Perheiden tuki- ja ostopalvelut (sis. perheneuvola, 

koulupsykologit- ja kuraattorit) 

o Ikäihmisten palvelut 

- Ikäihmisten kotihoito 

- Ikäihmisten asumispalvelut 

- Ikäihmisten palveluohjaus ja ostopalvelut” 

• 30.6. aluehallitus käsitteli työterveyspalvelujen määräaikaista 

hankintasopimusta (salassapidettävä). 

https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_3062022/LISAPYKALA_Kainuun_s

osiaali_ja_terveyden(770)  

• Aluehallituksen päätöksiä 22.6. 

https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2262022  

o Päätös sitoutua Pohjois-Suomen yhteiseen 

matkapalvelukeskukseen. 

▪ ”Sote ministerityöryhmä on linjannut (3.3.2022), että osana 

monikanavarahoituksen purkamista Kela matkakorvausten 

rahoitusvastuu ja kelakorvattavien matkojen 

järjestämisvastuu siirretään hyvinvointialueille 

valtakunnallisesti yhdenmukaisesti vuosina 2025–2027 

Kelan kilpailutuskauden päättyessä ja sote-valmistelun 

tilanteesta riippuen. Rahoitus- ja järjestämisvastuuta 

koskevat muutokset edellyttävät soteen liittyvien lakien ja 

rahoituskriteerien avaamista seuraavalla hallituskaudella.” 

▪ ”Vammaislainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja lain on 

suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2023 alussa. 

Uudistuva lainsäädäntö saattaa muuttaa 

vammaispalvelulain mukaisia liikkumista tukevia palveluita 

ja niiden järjestämistä.” 

▪ ”Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvät 

sosiaalihuollon tai terveydenhuollon lainsäädäntöön 

perustuvat asiakkaiden tai potilaiden kuljetukset. 

Henkilökuljetukset perustuvat sosiaalihuoltolakiin 

(1301/2014), terveydenhuoltolakiin (1326/2010), 

vammaispalvelulakiin ja asetukseen vammaisuuden 

perustella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

(759/1987) sekä lakiin kehitysvammaisen erityishuollosta 

(519/1977). Lisäksi henkilökuljetusten järjestämisestä 

säädetään laissa liikenteen palveluista (320/2017).” 

https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_3062022/LISAPYKALA_Kainuun_sosiaali_ja_terveyden(770)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_3062022/LISAPYKALA_Kainuun_sosiaali_ja_terveyden(770)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_3062022/LISAPYKALA_Kainuun_sosiaali_ja_terveyden(770)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2262022
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2262022
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▪ ” YTA alueen kattavalla matkapalvelukeskuksella voidaan 

kuljetusresurssien ohjausta ja välitystoiminnan tehokkuutta 

lisätä, millä saavutetaan kustannustehokkuutta myös 

välitystoiminnan kustannuksissa. Suurimmat hyödyt tulevat 

kuitenkin kuljetuksien ketjutuksen ja yhdistämisen osalta, 

jolloin hyvinvointialueet voivat saada merkittävää 

kustannussäästöä.” 

▪ ” YTA-alueen yhteisen matkapalvelukeskuksen toiminta on 

tarkoitus yhtiöittää Pohjois- Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon osuuskuntakonserniin perustettavaan 

tytäryhtiöön vuoden 2022 aikana. Osakeyhtiö on 

osuuskunnan vähintään 51%:sti omistama tytäryhtiö. 

Jatkossa muiden omistajien yhteenlaskettu osuus yhtiöstä 

voi olla maksimissaan 49%, jolloin yhtiö säilyy osana 

osuuskuntakonsernia.” 

▪ ”1. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se päättää 

sitoutua. Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 

osuuskunnan (Tervia) alaisuuteen perustettavan 

Matkapalvelukeskus osakeyhtiön valmisteluun. ” 

▪ ”2. Aluehallitus päättää sitoutua Pohjois-Suomen YTA-

alueen yhteisen liikkumista tukevien palveluiden 

soveltamisohjeiden laatimiseen.” 

o Päätös talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämisestä. 

▪ ”Aluehallitus päättää, että Kainuun hyvinvointialue tuottaa 

vuonna 2023 talous- ja henkilöstöpalvelunsa itse.” 

o Tietojohtamisen asiantuntijapalveluiden hankinta 

▪ ”Kuntien Tiera Oy:lta hankitaan asiantuntijapalveluita 

Kainuun hyvinvointialueen tietojohtamisen järjestelmän 

toteuttamiseen ja käyttöönottoon. Käyttöönotto toteutetaan 

Kainuun hyvinvointialueen ICT-muutosten valmistelu -

hankkeessa, tiedolla johtamisen järjestelmien käyttöönotto -

projektissa.” 

▪ ”Kuntien Tiera Oy on hankintalainsäädännön mukaisten 

hankintayksiköiden omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa 

omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, 

sovellus- ja infrastruktuuripalveluja. Toimittaja toimii 

julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 

lain (1397/2016) 15 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla 

omistajiensa sidosyksikkönä.” 



 

www.valuecoaching.fi 

78 

▪ ” Aluehallitus valtuuttaa vt hyvinvointialuejohtajan tekemään 

hankintapäätöksen tietojohtamisen asiantuntijapalveluiden 

hankinnasta 866 250 € ja allekirjoittamaan 

toimeksiantosopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa.” 

• Aluevaltuusto päätti 9.5. kokouksessaan Nordlabin 

uudellenjärjestelystä. https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_952022/NordLab_toiminnan_uud

elleenjarjestely(759)  

o ” Aluevaltuusto päättää, että: 

▪ hyvinvointialueen laboratoriopalveluiden tuottajana toimii 

NordLab 

▪ NordLabin ensisijaisena organisoitumismuotona on 

hyvinvointiyhtymä 

▪ Pohjois-Suomen YTA-alueella jatketaan Nordlab-

liikelaitoskuntayhtymässä luotua yhteistyötä ja NordLab 

jatkaa hyvinvointialueiden yhteisenä laboratoriopalveluiden 

tuottajana. 

▪ se valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimivan 

johdon valmistelemaan hyvinvointiyhtymän perustamisen.” 

• 21.2. tiedote hyvinvointialueen hankinnoista. 

https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2022-

02/TIEDOTE_Vaten%20kokoustiedote_luottamushenkil%C3%B6organi

saatiosta%20saatu%20esitys_210222_.pdf  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Mielipidekirjoituksen mukaan hyvinvointialeuiden ei pitäisi pyörittää 

kuljetusyritystä. https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-

mielipide-hyvinvointialueen-ei-pida-pyorittaa-kuljetusyritysta-

227688725/  

 

  

https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_952022/NordLab_toiminnan_uudelleenjarjestely(759)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_952022/NordLab_toiminnan_uudelleenjarjestely(759)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_952022/NordLab_toiminnan_uudelleenjarjestely(759)
https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2022-02/TIEDOTE_Vaten%20kokoustiedote_luottamushenkil%C3%B6organisaatiosta%20saatu%20esitys_210222_.pdf
https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2022-02/TIEDOTE_Vaten%20kokoustiedote_luottamushenkil%C3%B6organisaatiosta%20saatu%20esitys_210222_.pdf
https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2022-02/TIEDOTE_Vaten%20kokoustiedote_luottamushenkil%C3%B6organisaatiosta%20saatu%20esitys_210222_.pdf
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-hyvinvointialueen-ei-pida-pyorittaa-kuljetusyritysta-227688725/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-hyvinvointialueen-ei-pida-pyorittaa-kuljetusyritysta-227688725/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-hyvinvointialueen-ei-pida-pyorittaa-kuljetusyritysta-227688725/
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://soite.fi/soite/keski-pohjanmaan-hyvinvointialue/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 25.5. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Minna Korkiakoski-Västi, joka on toiminut Soiten toimitusjohtajana. 

https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022

396-6  

• Aluevaltuusto hyväksyi 13.6. kokouksessaan hyvinvointialueen 

organisaatiorakenteen. https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022

400-6  

o ”Toimialueet ovat: 

▪ Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 

▪ Hoito ja hoiva 

▪ Perheiden palvelut 

▪ Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus 

▪ Konsernipalvelut” 

• 20.6. aluehallitus päätti sitoutua yhteisen Pohjois-Suomen 

matkapalvelukeskuksen valmisteluun https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022

409-5  

o Kts. myös Kainuun hyvinvointialue 

• 16.5. aluevaltuusto päätti laboratoriopalvelujen järjestämisestä. 

https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022

388-9  

o ”Aluevaltuusto päättää 

o 1. että hyvinvointialueen laboratoriopalveluiden tuottajana toimii 

NordLab 

o 2. että NordLabin ensisijaisena organisoitumismuotona on 

hyvinvointiyhtymä 

o 3. että Pohjois-Suomen YTA-alueella jatketaan Nordlab-

liikelaitoskuntayhtymässä luotua yhteistyötä ja NordLab jatkaa 

hyvinvointialueiden yhteisenä laboratoriopalveluiden tuottajana 

https://soite.fi/soite/keski-pohjanmaan-hyvinvointialue/
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022396-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022396-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022396-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022400-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022400-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022400-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022409-5
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022409-5
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022409-5
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022388-9
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022388-9
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022388-9
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o 4.että se valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimivan 

johdon valmistelemaan hyvinvointiyhtymän perustamisen.” 

• 16.5. aluehallitus päätti Istekki Oy:n osakkeiden hankinnasta. 

https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022

391-11  

o ” Istekki Oy:n toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon, 

hyvinvointiin ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien 

informaatioteknologian ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön 

pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja 

laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa 

tavoittelematon.” 

o ”ICT-hankintojen toimeenpano edellyttää, että hyvinvointialue on 

sidosyksikköasemassa Istekki Oy:n kanssa. Tällöin 

hyvinvointialue voi hyödyntää inhouse-asemassa Istekki Oy:n 

tuottamia tai kilpailuttamia ICT-ratkaisuja tai asiantuntijapalveluja, 

mutta omistajuus ei velvoita ostoihin. Osakemerkintä 

mahdollistaa sen, että hankinnat Istekki Oy:ltä voidaan tehdä 

hankintalain 15 §:n mukaisina sidosyksikköhankintoina, joihin ei 

sovelleta hankintalakia.  Tässä vaiheessa hankinta ei sisällä ICT 

toimintojen ulkoistamisen valmistelua.” 

o ”Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää merkitä 

Istekki Oy:n osakkeita 5 kappaletta hintaan 1.905,50 euroa 

kappaleelta (kokonaishinta 9.527,50 euroa).” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• n/a 

  

https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022391-11
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022391-11
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022391-11
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Lapin hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://lapha.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 2.5. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin Jari 

Jokela, joka on toiminut Lapin sairaanhoitopiirin johtajana. 

https://lapha.fi/ajankohtaista/hyvinvointialuejohtajaksi-jari-jokela/  

• Aluehallitus 29.6. valitsi Talousjohtajaksi valittu Elisa Kusmin (Lapin 

sairaanhoitopiirin talousjohtaja)  https://lapha-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=733  

• Aluehallitus 16.6 

o ”Toimialajohtajiksi Aarto, Niiranen ja Tiuraniemi” 

▪ Sosiaalijohtaja: Liisa Niiranen (Kemin perusturvajohtaja) 

▪ Hallintojohtaja: Harri Tiuraniemi (Sodankylän 

perusturvajohtaja) 

▪ Pelastuslaitoksen johtaja: Markus Aarto (Lapin 

pelastuslaitoksen johtaja) 

• Aluevaltuusto päätti 2.5. kokouksessaan ylätason 

organisaatiorakenteen. https://lapha.fi/ajankohtaista/aluevaltuusto-

vahvisti-alkuvaiheessa-toimialat-ovat-terveys-sosiaali-ja-

pelastuspalvelut/  

o ” Palvelut jaetaan hyvinvointialueen käynnistysvaiheessa 

kolmeen toimialaan, jotka ovat terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja 

pelastustoimi. Perinteiseltä vaikuttavan ratkaisun tavoitteena on 

turvata hallittu järjestämisvastuun siirto kunnilta 

hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja palvelutuotannon jatkuminen 

keskeytyksettä. Käynnistysvaiheen ja toiminnan vakiinnuttamisen 

jälkeen organisaatiorakennetta voidaan muokata tulevina 

vuosina.” 

o ”Sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen ja pelastuslaitoksen 

toimialoja johtavat toimialajohtajat. Toimialat voivat jakautua 

edelleen vastuualueisiin, vastuuyksiköihin ja tarpeellisiin 

alayksiköihin. Vastuualueita johtavat vastuualuejohtajat ja 

vastuuyksiköitä vastuuyksikköjohtajat.” 

• 29.6. aluehallituksen päätöksiä https://lapha-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=733 

https://lapha.fi/
https://lapha.fi/ajankohtaista/hyvinvointialuejohtajaksi-jari-jokela/
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=733
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=733
https://lapha.fi/ajankohtaista/aluevaltuusto-vahvisti-alkuvaiheessa-toimialat-ovat-terveys-sosiaali-ja-pelastuspalvelut/
https://lapha.fi/ajankohtaista/aluevaltuusto-vahvisti-alkuvaiheessa-toimialat-ovat-terveys-sosiaali-ja-pelastuspalvelut/
https://lapha.fi/ajankohtaista/aluevaltuusto-vahvisti-alkuvaiheessa-toimialat-ovat-terveys-sosiaali-ja-pelastuspalvelut/
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=733
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=733
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o Päätös ruokapalveluiden järjestämisestä. 

o Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:stä 

▪ ”Aluevaltuusto päätti 31.3.2022 § 32 antaa aluehallituksen 

tehtäväksi valmistella aluevaltuuston päätöksentekoa varten 

selvitys kuntien ja kuntayhtymien tekemien sopimusten 

mahdollisesta mitättömyydestä tai irtisanomisesta 

voimaanpanolain, rajoituslain tai muun lainsäädännön 

perusteella siten, että aluevaltuustolla on edellytykset 

päätöksellään mitättömyyden osalta todeta ja/tai 

irtisanomisen osalta päättää sopimuksen tai sen ehdon 

mitättömyydestä ja/tai irtisanomisesta lain vaatimassa 

aikataulussa. Aluehallitus päätti 23.3.2022 § 32 lisäksi 

selvittää sopimusten mahdollisia muutostarpeita ja 

neuvotella niistä sopimusosapuolten kanssa.” 

▪ ”Kuntien ja kuntayhtymien tekemiin selvityksiin sisältyy mm. 

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sekä Kemin, Keminmaan, 

Simon, Tornion ja Länsi-Pohjan sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

14.12.2017 ja 21.12.2017 allekirjoittama palvelusopimus.”  

▪ ” Aluehallitus päättää 

• kutsua professori emeritus, OTT Juha Karhun ja 

sairaalaneuvos, TtT Hannu Leskisen 

selvityshenkilöiksi koskien Mehiläinen Länsi-Pohja 

Oy:n sopimuksen muutostarpeiden sekä 

mitättömyyden tai irtisanomisen edellytysten 

selvittämistä; 

• että selvitystyötä voidaan aluehallituksen eri 

päätöksellä laajentaa selvityshenkilöiden kanssa 

erikseen sovittaviin muihin yksittäisiin sopimuksiin; 

• antaa aluehallituksen puheenjohtajan ja vt. 

hyvinvointialuejohtajan tehtäväksi tehdä selvitystyötä 

koskeva sopimus selvityshenkilöiden kanssa; 

• pyytää selvityshenkilöiltä työsuunnitelman 

aluehallituksen seuraavassa kokouksessa 

käsiteltäväksi.” 

o Perintäpalveluista: 

▪ ”Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja 

Kolpeneen palvelukeskuksen perintää hoitaa Suomen 

Kuntaperintä Oy. Suomen Kuntaperintä Oy on ns. InHouse-

yksikkö eli kuntayhtymät ovat osakkeenomistajia ja voivat 
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hankkia perintäpalvelut kilpailuttamatta. Suomen 

Kuntaperintä Oy on aiempi Sarastia Kuntaperintä Oy. Nimi 

vaihdettiin vuonna 2020, kun Monetra Oy osti kolmasosan 

osakkeista. Suomen Kuntaperintä Oy on 100 % kotimainen 

perintäyritys.” 

▪ ”Lapin hyvinvointialue on ostanut Sarastia Oy:n osakkeita 

1500 kpl joulukuussa 2021. Näin ollen Lapin hyvinvointialue 

voi hankkia perintäpalvelut ilman kilpailutusta InHouse-

hankintana Suomen Kuntaperintä Oy:ltä. 

Konsernitalousryhmä on käynyt alustavan neuvottelun 

Suomen Kuntaperintä Oy:n kanssa palvelujen 

tuottamisesta.” 

▪ ”Aluehallitus päättää 

• 1. hyväksyä perintäpalvelujen tuottajaksi Suomen 

Kuntaperintä Oy:n ja 

• 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan 

palvelusta tehtävän sopimuksen.” 

• 16.6. aluehallituksen päätöksiä https://lapha-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=676  

o Päätös sitoutua yhteisen Pohjois-Suomen 

matkapalvelukeskuksen valmisteluun Kts. myös Kainuun 

hyvinvointialue 

o Päätös ICT-palveluiden järjestämisestä 

▪ ”Lapin hyvinvointialueelle tulee keskitetty tietohallinto, joka 

tarjoaa Digi-, ICT- ja tietojärjestelmäpalveluja koko alueella 

ja palvelee kaikkia tulevia toimialueita. Palveluita tuotetaan 

järjestäjän toimesta, mutta hankitaan merkittävissä määrin 

kumppaneilta ja kumppanuusverkostoja hyödyntäen.” 

▪ ”Hyvinvointialueen ICT-palveluiden tuottamisen keskeinen 

yhteistyökumppani on in house - yhtiö LapIT Oy. LapIT oy:n 

osuus Lapin hyvinvointialueelle siirtyvästä 

perustietotekniikka ja ICT-infrapalvelutuotannosta on noin 

2/3.”   

▪ ”Lapin hyvinvointialueen on perusteltua keskittää ICT-infran 

ja perustietotekniikan palvelut in house toimija LapIT Oy:lle. 

Tavoitteena on yhdenmukaistaa tätä kautta ICT-ympäristöä 

ja tähän liittyviä palveluita. Hyvinvointialue voi hankkia 

tarvittaessa ICT-palveluita myös alueella toimivilta muilta in 

house -yhtiöiltä ja markkinatoimijoilta.” 

▪ ” Aluehallitus päättää 

https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=676
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=676
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▪ hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi hyvinvointialueen ICT-

palveluiden järjestämisen toimintamallin, jossa keskitetään 

tietyt ICT-infran ja perustietotekniikan palvelut in house -

toimija LapIT Oy:lle; 

• antaa ict-hankejohtajan tehtäväksi käynnistää 

asiantuntijaselvitystyö ICT-kumppanuusmallista, jossa 

tarkennetaan oman palvelutuotannon ja keskeisen 

yhteistyökumppanin välistä tehtäväjakoa ja 

toteutuksen vaiheistusta/aikataulutusta; 

• että asia tulee tarvittavin osin käsitellä työnantajan ja 

henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa 

samanaikaisesti em. selvitystyön kanssa ja ennen 

päätöksentekoa kumppanuusmallista.” 

• Aluehallitus päätti 11.5. kokouksessaan ruokapalveluiden 

järjestämisestä. https://lapha-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=16798  

• Aluevaltuuston kokouksessa 2.5.päätettiin päätettiin, että 

laboratoriopalvelut tuottaa Nordlab. https://lapha-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=15975  

• Aluehallituksen kokouksessa 6.4. päätettiin Työterveyshuollon 

järjestämisestä siirtymäkauden aikana. https://lapha-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=12770  

o ” Aluehallitus päättää 

o 1) hyväksyä työterveyshuollon valmisteluryhmän ja ohjausryhmän 

valmisteleman palvelutason määrityksen hyvinvointialueen 

henkilöstön työterveyshuollon palveluista vuosille 2023-2024; 

o 2) delegoida työterveyshuollon valmisteluryhmälle vuoden 2022 

aikana käytävät nykyisten työterveyshuollon sopimusten 

päivittämiseen liittyvät neuvottelut nykyisten palveluntuottajien 

kanssa siirtymäkaudelle; 

o 3) että sopimukset päivitetään 1+1 ratkaisulla siten, että 

hyvinvointialueella on mahdollista jatkaa päivitetyillä sopimuksilla 

31.12.2024 saakka, ellei hankintalaki muuta edellytä; 

o 4) oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan hyväksymään ja 

allekirjoittamaan palvelutasomääritykseen perustuvat päivitetyt 

siirtymäajan sopimukset; 

o 5) antaa työterveyshuollon valmistelu- ja ohjausryhmän 

tehtäväksi valmistella aluehallitukselle esitys siitä, miten 

työterveyshuollon palvelut järjestetään viimeistään 1.1.2025 

alkaen; 

https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=16798
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=16798
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=15975
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=15975
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=12770
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=12770
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o 6) nimetä kohdassa 5 mainittua jatkovalmistelua varten 

ohjausryhmään edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella.” 

o ” Käsittelyn jatkuessa vt. hyvinvointialuejohtaja muutti esitystään 

kohdan 1 osalta seuraavasti: Aluehallitus päättää 1) hyväksyä 

työterveyshuollon valmisteluryhmän ja ohjausryhmän 

valmisteleman palvelutason määrityksen hyvinvointialueen 

henkilöstön työterveyshuollon palveluista vuosille 2023-2024 

siten, että asiavirheet ja terminologiset virheet korjataan.” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Johtajavalintoja hyvinvointialueelle. 

https://www.kotilappi.fi/artikkeli/hyvinvointialueelle-valittiin-uusia-

johtajia-ja-tehtiin-aluejakoa-sodankyla-mukana-itaisen-lapin-

palvelualueelle-224529779/  

• Mielipidekirjoituksessa kritisoidaan hyvinvointialueen 

matkapalvelukeskuksen muodostamista – yrittäjä huolissaan. 

https://www.kaleva.fi/hyvinvointialueen-ei-pida-pyorittaa-

kuljetusyritys/4747794?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva

&utm_medium=RSS €  

• Taksiyrittäjältä kritiikkiä pohjoisen matkapalvelukeskuksen 

muodostamisesta – pelkää liiketoiminnan menevän alta. 

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/641805 € 

• Rovaniemen kaupunginjohtaja käytti otto-oikeutta Rovaniemen 

hyvinvointilautakunnan päätökseen perustaa 30 virkaa sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon, jotka siirtyisivät Lapin hyvinvointialueelle. 

https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/rovaniemen-

kaupunginjohtaja-kaytti-otto-oikeutta-sosiaali-ja-terveydenhuollon-

henkilostolisayksia-koskevassa-asiassa-asia-kasitellaan-uudelleen-

kaupunginhallituksessa-elokuussa.html  

 

 

 

  

https://www.kotilappi.fi/artikkeli/hyvinvointialueelle-valittiin-uusia-johtajia-ja-tehtiin-aluejakoa-sodankyla-mukana-itaisen-lapin-palvelualueelle-224529779/
https://www.kotilappi.fi/artikkeli/hyvinvointialueelle-valittiin-uusia-johtajia-ja-tehtiin-aluejakoa-sodankyla-mukana-itaisen-lapin-palvelualueelle-224529779/
https://www.kotilappi.fi/artikkeli/hyvinvointialueelle-valittiin-uusia-johtajia-ja-tehtiin-aluejakoa-sodankyla-mukana-itaisen-lapin-palvelualueelle-224529779/
https://www.kaleva.fi/hyvinvointialueen-ei-pida-pyorittaa-kuljetusyritys/4747794?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva&utm_medium=RSS
https://www.kaleva.fi/hyvinvointialueen-ei-pida-pyorittaa-kuljetusyritys/4747794?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva&utm_medium=RSS
https://www.kaleva.fi/hyvinvointialueen-ei-pida-pyorittaa-kuljetusyritys/4747794?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva&utm_medium=RSS
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/641805
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/rovaniemen-kaupunginjohtaja-kaytti-otto-oikeutta-sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilostolisayksia-koskevassa-asiassa-asia-kasitellaan-uudelleen-kaupunginhallituksessa-elokuussa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/rovaniemen-kaupunginjohtaja-kaytti-otto-oikeutta-sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilostolisayksia-koskevassa-asiassa-asia-kasitellaan-uudelleen-kaupunginhallituksessa-elokuussa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/rovaniemen-kaupunginjohtaja-kaytti-otto-oikeutta-sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilostolisayksia-koskevassa-asiassa-asia-kasitellaan-uudelleen-kaupunginhallituksessa-elokuussa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/rovaniemen-kaupunginjohtaja-kaytti-otto-oikeutta-sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilostolisayksia-koskevassa-asiassa-asia-kasitellaan-uudelleen-kaupunginhallituksessa-elokuussa.html
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/   

Strategia: https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/hyvinvointialue/strategia/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 07/2022 

 

• Aluevaltuuston kokouksessa 21.3. hyvinvointialuejohtajaksi valittiin 

Ilkka Luoma, joka on toiminut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

johtajana.  https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-

hyvinvointialueen-aluevaltuusto-kokoontui-toisen-kerran-

hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-ilkka-luoma/  

• Aluehallitus valitsi 22.4. kokouksessaan pelastusjohtajaksi Petteri 

Jokelaisen. https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-kasitteli-

hyvinvointialuestrategiaa-perusti-virkoja-ja-valitsi-pelastusjohtajan/  

• Aluehallitus valitsi kokouksessaan 5.4. johtajia. https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-

hyvinvointialueen-aluehallitus-valitsi-toimi-ja-tehtavaalueille-johtajat/  

o ”sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja, Kirsti Ylitalo-
Katajisto 

o konsernipalvelujen johtaja, Jouko Luukkonen 
o toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria, Leena 

Mämmi-Laukka 
o toimialuejohtaja, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Päivi 

Peltokorpi 
o toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut, Mervi Koski 
o toimialuejohtaja, vammaispalvelut, Päivi Lauri 
o toimialuejohtaja, OYS-sairaala- ja ensihoidon palvelut, Päivi 

Laurila 
o toimialuejohtaja, kuntoutuspalvelut, Kaj Sundqvist 
o toimialuejohtaja, sairaanhoidolliset palvelut, Jaakko Niinimäki 
o yliopistosairaalan johtaja, yliopistollisen sairaalan 

tehtäväalue, Miia Turpeinen 
o sosiaalijohtaja, sosiaalityön tehtäväalue, Leena Pimperi-Koivisto 
o johtajaylilääkäri, lääketieteen tehtäväalue, Terhi Nevala 
o johtajaylihoitaja, hoitotyön ja -tieteen tehtäväalue, Merja 

Meriläinen” 

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/hyvinvointialue/strategia/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/hyvinvointialue/strategia/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-aluevaltuusto-kokoontui-toisen-kerran-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-ilkka-luoma/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-aluevaltuusto-kokoontui-toisen-kerran-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-ilkka-luoma/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-aluevaltuusto-kokoontui-toisen-kerran-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-ilkka-luoma/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-aluevaltuusto-kokoontui-toisen-kerran-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-ilkka-luoma/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-kasitteli-hyvinvointialuestrategiaa-perusti-virkoja-ja-valitsi-pelastusjohtajan/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-kasitteli-hyvinvointialuestrategiaa-perusti-virkoja-ja-valitsi-pelastusjohtajan/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-kasitteli-hyvinvointialuestrategiaa-perusti-virkoja-ja-valitsi-pelastusjohtajan/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-aluehallitus-valitsi-toimi-ja-tehtavaalueille-johtajat/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-aluehallitus-valitsi-toimi-ja-tehtavaalueille-johtajat/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-aluehallitus-valitsi-toimi-ja-tehtavaalueille-johtajat/
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• Hyvinvointialue valitsi lukuisia palvelualuejohtajia (tiedote 10.5.). 

https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/palvelualueille-valittiin-

johtajat/  

o Sote-järjestämistoimintojen osalta valinnat: 

▪ Strategia- ja talousjohtaja:  Anu Vuorinen 

(konsernipalvelujen kanssa yhteinen virka) 

▪ Hankinta- ja valvontajohtaja: Arja Heikkinen 

▪ Kehitysjohtaja: Pasi Parkkila 

▪ Tutkimus- ja opetusjohtaja: Jani Tikkanen 

• Aluevaltuusto päätti 20.6. sitoutua yhteisen Pohjois-Suomen 

matkapalvelukeskuksen valmisteluun. 

https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=509401  

o  Kts. myös Kainuun hyvinvointialue 

• Tiedote 15.6. ateria- ja puhtauspalveluyhtiöiden perustamisesta. 

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-

pohjanmaan-hyvinvointialueelle-perustetaan-kaksi-ateria-ja-

puhtauspalveluyhtiota/   

• Aluevaltuuston kokouksessa 2.5.päätettiin päätettiin, että 

laboratoriopalvelut tuottaa Nordlab. 

https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=492308  

• Aluevaltuuston 21.3. päätöksiä. 

https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/pk_asil_list_tweb.htm?bid=1144  

o Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto 

▪ ” Monetra Oulu Oy on Oulun kaupungin ja Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhdessä perustama talous- 

ja henkilöstöhalllinnon palveluyritys. Oulun kaupunki ja 

PPSHP siirsivät henkilöstöä liikkeenluovutuksella yhtiön 

palvelukseen. Yhtiö perustamisen tavoitteena oli saada 

aikaan kustannusetuja yhteisten tietojärjestelmien, 

digitalisaation sekä yhtenäisten prosessien avulla. 

Myöhemmin yhtiön toiminta laajeni kattamaaan myös muita 

hallinnon palveluita.” 

▪ ”Hyvinvointialueen valmistelutoimielin päätti kokouksessaan 

13.9.2021, että PohjoisPohjanmaan hyvinvointialueen 

talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi valitaan 

Monetra Oulu Oy. Valmistelutoimielin päätti hankkia myös 

yhtiön osakkeen (hinta 1.110 euroa) yhtiön järjestämän 

osakeannin mukaisesti.” 

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/palvelualueille-valittiin-johtajat/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/palvelualueille-valittiin-johtajat/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/palvelualueille-valittiin-johtajat/
https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=509401
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueelle-perustetaan-kaksi-ateria-ja-puhtauspalveluyhtiota/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueelle-perustetaan-kaksi-ateria-ja-puhtauspalveluyhtiota/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueelle-perustetaan-kaksi-ateria-ja-puhtauspalveluyhtiota/
https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=492308
https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/pk_asil_list_tweb.htm?bid=1144
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▪ ” Väliaikainen valmistelutoimielin päätti 10. helmikuuta 

2022, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talous- ja 

henkilöstöhallinnon palveluiden ja niihin liittyvien 

järjestelmien käyttöönottoprojekti hankitaan 

sidosyksikköhankintana Monetra Oulu Oy:ltä Monetran 

laatiman tarjouksen mukaisesti (liite). Hankinnan 

kokonaiskustannus vuonna 2022 on enintään 3.720.000 

euroa. Tarjous jakaantuu taloushallinnon palveluihin (hinta-

arvio 1.833.00 euroa) ja henkilöstöhallinnon palveluihin 

(1.887.000 euroa).” 

▪ ”Aluevaltuusto päättää, että hyvinvointialueen talous- ja 

henkilöstöhallinnon sekä muiden tukipalveluiden tuottajana 

toimii Monetra Oulu Oy myöhemmin erikseen 

hyväksyttävän palvelusopimuksen mukaisesti.” 

o Asiakas- ja potilastietojärjestelmä. 

▪ ”Keskustelu maakunnan APTJ-valinnasta käynnistyi 

uudelleen syksyllä 2020 POPSote-hankkeen 

työvaliokunnassa ja poliittisissa ohjausryhmissä. Tällöin 

päädyttiin tekemään ulkopuolinen selvitys (tekijänä Deloitte 

Oy), jonka tavoitteena oli arvioida Esko Systems Oy:n ja 

Eskopotilastietojärjestelmän kyvykkyyksiä ja vertailla 

vaihtoehtoisia aluejärjestelmäratkaisuja Pohjois-

Pohjanmaan sosiaali-ja terveydenhuollon tarpeisiin.” 

▪ ”Selvityksen perusteella Esko-potilastietojärjestelmään 

perustuvaa aluejärjestelmää voitiin pitää 

kokonaistaloudellisesti kannattavana vaihtoehtona, 

huomioiden kuitenkin Eskopotilastietojärjestelmän vaatima 

laaja kehitystyö. Eskoon perustuva ratkaisu on myös 

hankintatavaltaan kevein ja nopein vaihtoehto, koska 

kokonaisuus voidaan hankkia Esko Systems Oy:ltä 

sidosyksikköhankintana. Muut tarkastellut vaihtoehdot 

edellyttävät hankintalainsäädännön mukaista julkista 

kilpailutusta.” 

▪ ”Aluevaltuusto päätti, että Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointialueen Esko-asiakas- ja potilastietojärjestelmä 

toteutetaan siten, että 

• 1. Esko Systems Oy toteuttaa itse 

erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 

potilashallinnon osat; ja 
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• 2. Esko Systems Oy kilpailuttaa sosiaalihuollon 

järjestelmän ja suun terveydenhuollon järjestelmän ja 

integroi ne osaksi Esko-kokonaisuutta. 

• 3. Esko Systems Oy:n kehitystyön etenemisestä 

tuodaan selvitys vielä syksyn 2022 aikana 

aluevaltuustoon, jotta aluevaltuustolla on 

mahdollisuus kuulla kehitystyön etenemisestä.” 

o ICT-palveluiden järjestäminen 

▪ ” Aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen ICT-palveluiden 

järjestämisen toimintamallin, jossa oman henkilöstön lisäksi 

käytetään yhteistyökumppaneina in house -yhtiöitä ja 

markkinatoimijoita. Keskeinen yhteistyökumppani on Istekki 

Oy.” 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 07/2022 

 

• Aluevaltuutettu Kaisa Louetin (kesk) haastattelu. 

https://www.siikajokilaakso.fi/koko-maakunnan-asialla-kokonaisuus-on-

hyva-mutta-

m/4763923?utm_campaign=Uutisvirta&utm_source=Siikajokilaakso&ut

m_medium=RSS € 

o ”Koko maakunnan asialla – "Kokonaisuus on hyvä, mutta meillä on 

liian vähän rahaa." 

 

 

 

https://www.siikajokilaakso.fi/koko-maakunnan-asialla-kokonaisuus-on-hyva-mutta-m/4763923?utm_campaign=Uutisvirta&utm_source=Siikajokilaakso&utm_medium=RSS
https://www.siikajokilaakso.fi/koko-maakunnan-asialla-kokonaisuus-on-hyva-mutta-m/4763923?utm_campaign=Uutisvirta&utm_source=Siikajokilaakso&utm_medium=RSS
https://www.siikajokilaakso.fi/koko-maakunnan-asialla-kokonaisuus-on-hyva-mutta-m/4763923?utm_campaign=Uutisvirta&utm_source=Siikajokilaakso&utm_medium=RSS
https://www.siikajokilaakso.fi/koko-maakunnan-asialla-kokonaisuus-on-hyva-mutta-m/4763923?utm_campaign=Uutisvirta&utm_source=Siikajokilaakso&utm_medium=RSS

