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09/2022 KUUKAUSIRAPORTISTA 

 

Syyskuussa hyvinvointialueiden valmisteluvaihe kiihtyi, ja vähintään samaa 

tahtia keskustelukin. Kokousten määrä lisääntyi huomattavasti, joten paljon 

on sisältöäkin. Seuraavat teemat nousivat syyskuussa pintaan: 

 

• Rahoitus: Hallituksen budjettiriihen myötä rahoitustarpeet ja -toiveet 

nousivat taas entistä voimakkaammin esille. Ylen tekemän kyselyn 

mukaan hyvinvointialueilta uupuu 1,5 miljardia euroa, joka koskettaa 

kaikkia hyvinvointialueita. Lisäksi ehdotettu yliopistosairaalalisä on 

aiheuttanut muilta kuin yliopistosairaalan omaavilta hyvinvointialueilta 

kritiikkiä, koska muutos vaikuttaisi näiden hyvinvointialueiden 

rahoitukseen.  

• Palveluverkoston karsiminen: Rahoituksen puute tai tuottavuusohjelmat 

ovat jo johtaneet suunnitelmiin palveluverkoston karsimisesta. Tämä on 

jo ehtinyt aiheuttaa kritiikkiä sidosryhmissä, joten jää nähtäväksi 

tehdäänkö säästöjä ja miten. 

• In-house yhtiöt: In-house yhtiöt tai oikeastaan niiden käyttö on edelleen 

aiheuttanut kriittistä keskustelua, koska in-house -yhtiöiden aktiivinen 

laaja käyttö uhkaa näivettää yritysten ja yrittäjien elintilaa. In-house 

yhtiöt myös heräsivät puolustamaan yhtiöidensä käyttöä.  

 

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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ortista 

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 ja investointikyky 

o arviointimenettelyprosessi 

o hallintosääntö ja hankinnat 

o suhtautuminen yksityiseen sektoriin 

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

 

Raporttiin käydään läpi kuukausittain yksityisen sektorin näkökulmasta 

erityisesti hyvinvointialueiden aluevaltuustojen ja aluehallitusten 

kokouspöytäkirjoja sekä HUS-yhtymän hallituksen päätökset. Helsingin 

kaupungin osalta seurataan sote-uudistuksen ajankohtaista palstaa ja 

08/2022 lähtien myös sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten 

päätösasiakirjoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

uudistusjaoston päätösasiakirjoja. (Kaikkia hyvinvointialueiden kuukauden 

viimeisten päivien pöytäkirjoja ei ole julkaistu raportin julkaisuhetkellä. Nämä 

ovat esillä tarkemmin seuraavan kuukauden raportissa.) 

 

Tämän lisäksi seurataan kansallisia päätöksiä ja hyvinvointialueisiin liittyvää 

uutisointia. Twitter-otsikoita seurataan jossain määrin, mutta pääosin 

löytämään sen hetken keskusteluaiheita. Tavoitteena 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. 

Merkinnöistä: 

 

 ” ” = suora lainaus päätöksestä, uutisesta tms. 

€ = uutinen on maksumuurin takana, aiheesta riippuen tutkittu aiheesta 

lisää esim. kokouspöytäkirjoista 

= päätös, joka pysyy esillä seuraavissakin kuukausiraporteissa 

 

Huom! Tässä syyskuun raportissa on viimeistä kertaa mukana varsinaisia 

hankintailmoituksia. Luo hakuvahti osoitteessa: 

https://www.hankintailmoitukset.fi/ Tässä raportissa käytetty hakusanoja 

”hyvinvointialue” ja ”HUS”, jotka kattavat hyvinvointialueet melko hyvin 

Helsinkiä lukuun ottamatta. 

 

Raportti on jäsennelty maantieteellisesti yhteistyöalueittain. Palautetta ja 

toiveita sekä kuukausiraporttiin että vuosiraporttiin voi laittaa suoraan 

sähköpostiin: info@valuecoaching.fi  

  

https://www.hankintailmoitukset.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


 

www.valuecoaching.fi 

7 

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 

 

• Syyskuun 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-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Helsinki, Keski-Pohjanmaa, Keski-

Suomi, Keski-Uusimaa, Lappi, Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja 

Päijät-Häme. 

o Kirittävää näyttäisi eniten olevan: Kainuu, Kanta-Häme, Länsi-

Uusimaa, Satakunta, Vantaa-Kerava ja Varsinais-Suomi 

o Osa-alueista kauimpana lopputavoitteesta ollaan ICT-sektorilla. 

• Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 (tiedote 1.9.) https://stm.fi/-

/10616/hallituksen-talousarvioesitys-vuodelle-2023-turvaa-ihmisten-

ostovoimaa-kompensoi-sahkon-hinnan-nousua-ja-vahvistaa-kestavan-

kasvun-edellytyksia  

o ” Vuonna 2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden 

järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. 

Hyvinvointialueiden yleiskatteinen valtionrahoitus on yhteensä 

noin 22,5 miljardia euroa vuonna 2023. Edellä mainitusta 

rahoituksesta maksetaan joulukuussa 2022 noin 1,9 miljardia 

euroa.” 

o ”Hyvinvointialueet rahoittavat toimintansa pääosin valtion 

rahoituksella, eikä niillä ole verotusoikeutta. Merkittävin osa 

hyvinvointialueiden rahoituksesta vuonna 2023 muodostuu 

kuntien verotulojen siirrosta valtiolle. Lisäksi hyvinvointialueille 

siirretään rahoitusta kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta ja 

kuntien verotulomenetysten korvauksista.” 

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://stm.fi/-/10616/hallituksen-talousarvioesitys-vuodelle-2023-turvaa-ihmisten-ostovoimaa-kompensoi-sahkon-hinnan-nousua-ja-vahvistaa-kestavan-kasvun-edellytyksia
https://stm.fi/-/10616/hallituksen-talousarvioesitys-vuodelle-2023-turvaa-ihmisten-ostovoimaa-kompensoi-sahkon-hinnan-nousua-ja-vahvistaa-kestavan-kasvun-edellytyksia
https://stm.fi/-/10616/hallituksen-talousarvioesitys-vuodelle-2023-turvaa-ihmisten-ostovoimaa-kompensoi-sahkon-hinnan-nousua-ja-vahvistaa-kestavan-kasvun-edellytyksia
https://stm.fi/-/10616/hallituksen-talousarvioesitys-vuodelle-2023-turvaa-ihmisten-ostovoimaa-kompensoi-sahkon-hinnan-nousua-ja-vahvistaa-kestavan-kasvun-edellytyksia
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o ”Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon uudet ja laajenevat 

tehtävät kasvattavat hyvinvointialueiden rahoitusta vuoteen 2022 

verrattuna nettona noin 274 miljoonalla eurolla.” 

o ”Yksi keskeisin uudistus on perusterveydenhuollon hoitopääsyn 

nopeuttaminen. Perusterveydenhuollon hoitotakuuta kiristetään 

asteittain siten, että 1.9.2023 alkaen kiireettömään hoitoon tulee 

päästä 14 vuorokaudessa ja 1.11.2024 alkaen viikossa. 

Suunterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon on päästävä 3 

kuukauden kuluttua hoidontarpeen arviosta.” 

• Hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaussääntelyä muutetaan. 

https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituksessa-siirtymatasauksella-

pysyvasti-rajattavan-muutoksen-enimmaismaaraa-muutetaan  

o ” Siirtymätasauksella tasataan laskennalliseen rahoitusmalliin 

siirtymisen vaikutuksia” 

o ” Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaisesti hyvinvointialueiden 

rahoitusta lisätään siltä osin, kun yhteenlasketut 

siirtymätasauslisät ja -vähennykset eroavat koko maan tasolla. 

Ehdotuksesta seuraa, että valtion siirtymätasauksista rahoittama 

määrä kasvaa.” 

• Valtionvarainministeriö muutti Pohjois-Pohjanmaan 

lainanottovaltuuksia. https://vm.fi/-/valtioneuvosto-paatti-pohjois-

pohjanmaan-hyvinvointialueen-lainanottovaltuuden-muuttamisesta  

• Kemin ja Savonlinnan päivystysten lainsäädännöllinen asema 

lausuntokierrokselle. https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-

paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle  

• Tiedote SOTE-neuvottelukunnan järjestäytymisestä (tiedote 29.9.). 

https://stm.fi/-/sote-neuvottelukunnan-jarjestaytymiskokous-28.9.2022-

isoja-kysymyksia-joita-ei-kannata-miettia-yksin-  

• KELA tutkinut miten KELA-korvauksen vaikutus kohdentuu eri 

hyvinvointialueille. https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6782  

o ”Laskimme miten hallituksen esittämät leikkaukset Kela-

korvauksiin kohdentuisivat eri hyvinvointialueille. Valtaosa 

leikkauksista kohdentuisi Pähkinäsaaren rauhan rajan 

eteläpuolelle. Fysioterapian osalta tarina on toinen: siinä 

leikkaukset kohdentuisivat erityisesti Itä-Suomeen.” 

o ”Hallitus esitti kesäkuussa, että yksityisen hoidon Kela-korvauksia 

leikattaisiin niin, että säästyisi hallituksen arvion mukaan 64 

miljoonaa euroa. Säästetyt varat käytettäisiin rahoittamaan osaa 

vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta.” 

https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituksessa-siirtymatasauksella-pysyvasti-rajattavan-muutoksen-enimmaismaaraa-muutetaan
https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituksessa-siirtymatasauksella-pysyvasti-rajattavan-muutoksen-enimmaismaaraa-muutetaan
https://vm.fi/-/valtioneuvosto-paatti-pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-lainanottovaltuuden-muuttamisesta
https://vm.fi/-/valtioneuvosto-paatti-pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-lainanottovaltuuden-muuttamisesta
https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle
https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle
https://stm.fi/-/sote-neuvottelukunnan-jarjestaytymiskokous-28.9.2022-isoja-kysymyksia-joita-ei-kannata-miettia-yksin-
https://stm.fi/-/sote-neuvottelukunnan-jarjestaytymiskokous-28.9.2022-isoja-kysymyksia-joita-ei-kannata-miettia-yksin-
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6782


 

www.valuecoaching.fi 

10 

o ” Leikkausten toteutuessa Kela-korvausten osuus supistuisi 

rahoituksesta 3,6 prosenttiin ollen vain 28,4 miljoonaa euroa.” 

o ”Omasta kukkarostaan asiakas maksaisi yksityisellä yli 96 %, kun 

terveyskeskuksissa asiakasmaksut ovat alle 10 % rahoituksesta. 

Jää epävarmaksi riittävätkö hallituksen varaamat 10 miljoonaa 

euroa siihen, jos korvausleikkausten seurauksena asiakkaita 

siirtyisi jatkossa yksityiseltä julkiselle.” 

o ”Hyvinvointialueet joutuvat todennäköisesti jatkossa lisäämään 

palvelusetelien käyttöä. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla 

kansallinen palveluseteli hintakattoineen. Eri hyvinvointialueet 

käyttäisivät sitä tarpeidensa mukaan.” 

o ” Vaikka meidän vuoden 2021 tietoihin perustuva laskelmamme ei 

sisällä koronatutkimusten ja koronarokotusten korvauksia, siihen 

voi sisältyä pandemian hoitoon liittyviä lääkäripalkkioita. Tästäkin 

huolimatta vaikuttaa siltä, hallituksen laskelma yliarvioi 

saavutettavissa olevat säästöt.” 

o ”Kela-korvausten leikkauksia on perusteltu pääosin vanhusten 

hoidon hoitajamitoituksen rahoitustarpeella. Jos hoiva-avustajan 

palkka olisi 2000 euroa kuukaudessa, Kela-korvausten säästöillä 

katettaisiin vuodessa vain alle 60 % 3 400 hoiva-avustajien 

palkkauksen kokonaiskustannuksista.” 

• DigiFinland Oy:n omistus laajenee hyvinvointialueille. https://vm.fi/-

/digifinlandin-omistus-laajenee-hyvinvointialueille  

o ”Valtioneuvoston yleisistunto on oikeuttanut 

valtiovarainministeriön hyväksymään DigiFinland Oy:n 

omistusjärjestelyn, jonka seurauksena enemmistö yhtiön 

osakkeista luovutetaan vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin 

kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien.” 

o ” DigiFinland kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja 

sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden 

toimialojen tarpeisiin sekä tukee toimialariippumattomasti tiedon 

yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. Omistusjärjestelyllä 

luodaan edellytykset sille, että hyvinvointialueet voivat hyödyntää 

sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia 

digitaalisia palveluja 1.1.2023 lukien.” 

• THL alkaa julkaista tietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävien 

toimntamallien vaikuttavuudesta (tiedote 5.9.) https://thl.fi/fi/-/thl-alkaa-

julkaista-arvioitua-tietoa-hyvinvointia-ja-terveytta-edistavien-hyte-

toimintamallien-vaikuttavuudesta  

https://vm.fi/-/digifinlandin-omistus-laajenee-hyvinvointialueille
https://vm.fi/-/digifinlandin-omistus-laajenee-hyvinvointialueille
https://thl.fi/fi/-/thl-alkaa-julkaista-arvioitua-tietoa-hyvinvointia-ja-terveytta-edistavien-hyte-toimintamallien-vaikuttavuudesta
https://thl.fi/fi/-/thl-alkaa-julkaista-arvioitua-tietoa-hyvinvointia-ja-terveytta-edistavien-hyte-toimintamallien-vaikuttavuudesta
https://thl.fi/fi/-/thl-alkaa-julkaista-arvioitua-tietoa-hyvinvointia-ja-terveytta-edistavien-hyte-toimintamallien-vaikuttavuudesta


 

www.valuecoaching.fi 

11 

• Hankintailmoitus 10.9. – SOTE-kustannuslaskentajärjestelmä 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74980/notice/1

07967/overview  
 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 

 

• Valtionvarainministeriön virkamiehet kritisoivat valtion taloudenpitoa. 

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/385d7721-5885-4596-b545-

cc8482388558  

• Valtionvarainministeriö on päivittänyt hyvinvointialueiden 

rahoituslaskelmat. https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituslaskelmat-

vuodelle-2023-ja-painelaskelma-vuosille-2023-2030-on-paivitetty  

• Ylen kyselyn mukaan hyvinvointialueiden rahoitusvaje on noin 1,5 

miljardia euroa. https://yle.fi/uutiset/3-12609206  

o ” Jokainen hyvinvointialue vastasi tarvitsevansa rahoitusta 

budjetoitua enemmän, ja arviot vaihtelivat 15–120 miljoonan euron 

välillä. Kaikkien alueiden yhteenlaskettu lisärahan tarve olisi 

niiden oman arvion mukaan noin 1,2–1,5 miljardia euroa.” 

o ”Valtio on budjetoinut ensi vuoden sote- ja pelastusmenoihin noin 

22,5 miljardia, mutta suurimmillaan tarve saattaisi siis olla jopa 24 

miljardia euroa.” 

o ” Kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen Suomen 

Kuntaliitosta sanoo, että palkkoihin varatut rahat ovat olennaisia, 

sillä henkilöstön palkat ovat suurin kuluerä hyvinvointialueilla. 

Tällä hetkellä valtio ei ole budjetoinut erillistä rahaa 

palkkaharmonisaation kustannuksiin. 

o – Tämä on rahoitustasollinen puute, joka koskee kaikkia 

hyvinvointialueita, Lehtonen sanoo.” 

o ” Sote-uudistukseen perehtynyt tutkija ja dosentti Liina-Kaisa 

Tynkkynen Tampereen yliopistosta pitää ongelmallisena sitä, jos 

alueilla on paljon sellaisia kuluja, joita ei ole pystytty 

ennakoimaan rahoituksessa. Tällöin ihmisten palveluiden saanti 

voi vaarantua.” 

o ” Tynkkynen uskoo, että keskustelua rahoituksen riittävyydestä 

käytäisiin, vaikka rahaa olisi budjetoitu reippaasti nykyistä 

enemmän. 

o  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74980/notice/107967/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74980/notice/107967/overview
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/385d7721-5885-4596-b545-cc8482388558
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/385d7721-5885-4596-b545-cc8482388558
https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituslaskelmat-vuodelle-2023-ja-painelaskelma-vuosille-2023-2030-on-paivitetty
https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituslaskelmat-vuodelle-2023-ja-painelaskelma-vuosille-2023-2030-on-paivitetty
https://yle.fi/uutiset/3-12609206
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o – Koska rahoitus on keskitetty valtiolle, ei ole yllättävää, että 

hyvinvointialueet haluavat herättää julkista keskustelua ja luoda 

painetta valtiolle siitä, että lisärahoitusta pitäisi saada.” 

• Kansanedustaja Markus Lohi (kesk.) penää hyvinvointialueilta toimia 

kustannusten hillintään. 

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/hyvinvointialueet-eivat-usko-rahojen-

riittavan-keskustan-lohi-peraa-asennemuutosta-mtvlla/  

o ” – Toivoisin, että löytyisi myös sen tyyppistä ajattelua, että nyt 

toteutettaisiin käytännössä niitä mahdollisuuksia myös 

kustannusten nousun hillintään, Lohi sanoi MTV:n 

Uutisaamussa.” 

o ” LOHI sanoo toivovansa, että alueilla otettaisiin käyttöön aitoa 

monituottajuutta. 

o – Eli hyödynnettäisiin yksityistä palveluntuotantoa ja tehtäisiin 

selkeitä suunnitelmia, että digitaaliset ratkaisut otetaan käyttöön 

jokaisella hyvinvointialueella.” 

• Lasse Lehtosen mukaan hyvinvointialueista on tulossa 

menoautomaatti. https://www.verkkouutiset.fi/a/lasse-lehtonen-

hallituksen-sote-rahoitus-ajaa-hyvinvointivaltiota-alas/#ae057366  

• Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) vaati 

hyvinvointialueiden rahoituslain avaamista, koska rahat ei riitä. 

https://demokraatti.fi/rahoituslakia-on-syyta-katsoa-uudelleen-sd-

kansanedustaja-huolissaan-hyvinvointialueiden-alkutaipaleesta/  

• Lääkäriliitto kommentoi budjettiriihen esityksiä. 

https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/pelkona-on-etta-

valttamattomiin-muutoskuluihin-jaa-liian-vahan-rahaa/  

o ” – Budjettiesityksen mukaan hyvinvointialueiden yleiskatteellinen 

rahoitus 2023 on 22,5 miljardia euroa. Se on noin 200 miljoonaa 

euroa enemmän kuin kevään kehysbudjetissa alloikoitiin, mikä on 

tietenkin positiivinen asia, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja 

Janne Aaltonen .” 

o ” – Pelkona on, että välttämättömiin muutoskuluihin jää liian vähän 

rahaa. Jos kuitenkin noita toiminnallisia muutoksia on mahdollista 

venyttää eteenpäin – jo siitä syystä, että henkilöstöä ei ole 

tarvittavaa määrää saatavissa – saattaisivat nyt annettavat rahat 

riittää hyvinvointialueiden toiminnan turvalliseen 

käynnistämiseen, Aaltonen toivoo.” 

• Lääketeollisuus ry kommentoi budjettiriihen esityksiä.  

https://www.laaketeollisuus.fi/uutishuone/kannanotot/laaketeollisuus-

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/hyvinvointialueet-eivat-usko-rahojen-riittavan-keskustan-lohi-peraa-asennemuutosta-mtvlla/
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/hyvinvointialueet-eivat-usko-rahojen-riittavan-keskustan-lohi-peraa-asennemuutosta-mtvlla/
https://www.verkkouutiset.fi/a/lasse-lehtonen-hallituksen-sote-rahoitus-ajaa-hyvinvointivaltiota-alas/#ae057366
https://www.verkkouutiset.fi/a/lasse-lehtonen-hallituksen-sote-rahoitus-ajaa-hyvinvointivaltiota-alas/#ae057366
https://demokraatti.fi/rahoituslakia-on-syyta-katsoa-uudelleen-sd-kansanedustaja-huolissaan-hyvinvointialueiden-alkutaipaleesta/
https://demokraatti.fi/rahoituslakia-on-syyta-katsoa-uudelleen-sd-kansanedustaja-huolissaan-hyvinvointialueiden-alkutaipaleesta/
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/pelkona-on-etta-valttamattomiin-muutoskuluihin-jaa-liian-vahan-rahaa/
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/pelkona-on-etta-valttamattomiin-muutoskuluihin-jaa-liian-vahan-rahaa/
https://www.laaketeollisuus.fi/uutishuone/kannanotot/laaketeollisuus-budjettiriihesta-budjettipaatokset-ovat-reipas-askel-oikeaan-suuntaan.html
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budjettiriihesta-budjettipaatokset-ovat-reipas-askel-oikeaan-

suuntaan.html  

o ” Hallitus jatkaa ensi vuonna pitkäjänteistä TKI-rahoituksen 

vahvistamista ja on sitoutunut asettamaansa tavoitteeseen 

kasvattaa TKI-menot 4 %:iin BKT:sta.  

o ”Valtion T&K-toiminnan rahoituksen kokonaissummaksi 

arvioidaan 2,4 miljardia euroa vuonna 2023. Summa sisältää 

aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti panostukset yliopistojen, 

korkeakoulujen sekä Suomen Akatemian rahoitukseen. Osana 

T&K-rahoituksen kokonaisuutta otetaan käyttöön 

lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin, jonka 

vaikutuksen arvioidaan olevan 80 miljoonaa euroa.” 

o ”Me lääketeollisuudessa pidämme erityisen tärkeänä, että 

terveysala on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi kasvun alaksi ja 

kilpailukykyämme vahvistavat satsaukset alkavat kantaa tulosta. 

Viime vuonna lääketeollisuuden tuotantoinvestoinnit Suomeen 

kasvoivat 80 % edellisvuoteen verrattuna, ja alan yritykset 

arvioivat investointien edelleen kasvavan tulevan parin vuoden 

aikana jopa 120 M€.” 

o ”Lääketeollisuus pitää erittäin tärkeänä, että VTR-rahoitukseen 

varataan 30 miljoonaa euroa, jolloin summa nousee 5 miljoonalla 

eurolla. Lisäraha ohjataan kliiniseen tutkimukseen, jolloin siitä 

hyötyy paitsi yhteiskunta, myös suomalainen potilas. Potilaalle 

kliiniseen tutkimukseen pääseminen voi olla viimeinen 

mahdollisuus selviytyä.” 

o ” Lääketeollisuus on erityisen ilahtunut myös siitä, että 

Lääkekehityskeskukselle on talousarviossa varattu 20 miljoonaa 

euroa osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. 

Lääkekehityskeskuksen nähdään edistävän kilpailukykyistä 

lääkekehitystä ja se palvelee koko maan tutkimustoimintaa, 

lääketutkimuksen toimijoita ja alan yrityksiä.”  

o ”Sen sijaan Findatan, joka on sosiaali- ja terveystiedon 

lupaviranomainen, toimintaan varattu noin 2,2 miljoonan euron 

rahoitus vuodelle 2023 riittää nykyisen toiminnan ylläpitämiseen, 

mutta ei juurikaan tuo resursseja tarvittavaan toiminnan 

kehittämiseen. Jos lupamaksut eivät tuo odotettuja tuottoja, 

vaatisi toiminta vahvemman rahoituksen, mutta myös 

lainsäädännön muokkaamista tutkimustyön paremmin 

mahdollistavaksi.” 

https://www.laaketeollisuus.fi/uutishuone/kannanotot/laaketeollisuus-budjettiriihesta-budjettipaatokset-ovat-reipas-askel-oikeaan-suuntaan.html
https://www.laaketeollisuus.fi/uutishuone/kannanotot/laaketeollisuus-budjettiriihesta-budjettipaatokset-ovat-reipas-askel-oikeaan-suuntaan.html
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• Nuorten Lääkärien Yhdistys NLY vaatii korjauksia tutkimuksen ja 

lääketieteellisen rahoitukseen. https://www.nly.fi/rahoitusvaje-

rapauttaa-terveydenhuollon-osaamispaaoman/  

o ” Nuorten Lääkärien toimenpide-ehdotukset: 

1. Lääketieteen koulutukseen tulee investoida sijoituksena 

tulevaisuuteen. Yliopistoille tulee taata riittävä rahoitus 

peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen järjestämistä varten.  

2. Erikoislääkärikoulutuksen koulutuskorvaukset tulee nostaa 

tasolle, joka kattaa koulutuksesta aiheutuvat kustannukset 

hyvinvointialueilla.   

3. Kliiniseen tutkimukseen kohdistuvat rahoitusleikkaukset 

tulee perua ja turvata riittävä tutkimuksen rahoitus. 

4. Yliopiston ja palvelujärjestelmän tulee sopia työnjaosta ja 

kantaa yhteisvastuu lääkäreiden ammattitaidosta 

laadukkaalla ja jatkuvalla koulutuksella.” 

• Kolumnissa ennakoidaan lisää kipakoita keskusteluita säästöistä 

hyvinvointialueilla. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009104086.html  

• Mm. Lääketeollisuus ry ja Sailab – Medtech Finland ry vaativat uutta 

terveysalan kasvustrategiaa. 

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/suomi-tarvitsee-uuden-

terveysalan-kasvustrategian.html  

o ” Pidämme tärkeänä, että terveysalan kasvustrategia elää 

mukana ajassa. Maailma on muuttunut sitten edellisen 

kasvustrategian. Siksi esitämmekin seuraavia konkreettisia 

toimenpiteitä: 

1. Luodaan Suomelle uusi ajanmukainen kasvustrategia, jotta 

maamme pysyy ja vahvistuu kilpailukykyisenä 

toimintaympäristönä alan yrityksille. 

2. Kasvustrategian tulee ottaa seuraavaan valtion budjettiin ja 

antaa sille oma budjettimomentti. 

3. Tutkimus- ja kehitystyölle tulee varmistaa riittävä rahoitus 

Business Finlandin ja toimintaedellytykset 

yliopistosairaaloiden tehtäviä koskevan lain ja 

yliopistosairaalalisän kautta. Lisäksi Sosiaali- ja 

terveysministeriön on otettava vastuu valvoa, että 

hyvinvointialueet myös käytännössä ohjaavat saamansa 

rahoituksen tutkimustyöhön.” 

• STM:n kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi terveydenhuollon tilanteesta. 

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/art-2000009040074.html  

https://www.nly.fi/rahoitusvaje-rapauttaa-terveydenhuollon-osaamispaaoman/
https://www.nly.fi/rahoitusvaje-rapauttaa-terveydenhuollon-osaamispaaoman/
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009104086.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/suomi-tarvitsee-uuden-terveysalan-kasvustrategian.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/suomi-tarvitsee-uuden-terveysalan-kasvustrategian.html
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/art-2000009040074.html
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o ”Ensi vuoden alussa sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät 

kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet saavat rahoituksen 

jatkossa valtiolta eivätkä kunnilta. Osa hyvinvointialueista on 

ilmoittanut, etteivät rahat riitä.” 

o ””Varmasti haastetta tuo se, että vuodet 2020 ja 2021 eivät ole 

olleet ihan normaalivuosia. On riskejä siinä, ettei rahoitus ihan 

tikkataulumaisesti osu kymppiin jokaisen hyvinvointialueen 

osalta”, Niemi sanoo.” 

o ”Hän lisää, että hyvinvointialueilla on kuitenkin oma 

itsehallintonsa ja alueilla on kapasiteetti sekä kyky palveluiden 

järjestämiseen. Alueet ovat hänen mukaansa vastuussa siitä, että 

budjeteissa pysytään.” 

o ” ”Ensimmäinen ratkaisu ei ole se, että soitetaan Helsinkiin, että 

nyt tarvittaisiin lisää rahaa. Pitää miettiä, että miten ne omat 

kustannukset hoidetaan”, Niemi sanoo.” 

• Hyvinvointialueiden johto huolissaan hoitajapulasta. 

https://yle.fi/uutiset/3-12613624  

• Ajatuspaja Libera selvitys nostaa esille mahdollisesti ongelmallisen 

poliitikkojen kolmoismandaatin. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000009095413.html  

• Kristillisdemokraatit julkaisivat oman soten korjaussarjan. 

https://www.kd.fi/2022/09/08/kristillisdemokraateilta-ehdotus-soten-

korjaussarjaksi/  

• Kansanedustaja Eeva Kalli (kesk.) kiittelee hallituksen päätöstä poistaa 

AMK soteopiskelijoiden harjoittelumaksut. 

https://ls24.fi/uutiset/keskustan-eeva-kalli-kiittaa-hallitusta-

harjoittelumaksujen-poistamisesta  

• Artikkeli in-house ”haistamasta” liiketoimintamahdollisuudesta 

hyvinvointialueilla. https://yle.fi/uutiset/3-12601139  

• Suomen Yrittäjät kritisoi julkisomisteisten yhtiöiden voimakkaasta 

markkinavaltauksesta. https://www.sttinfo.fi/tiedote/yrittajat-moni-yritys-

on-hadassa-julkisomisteisten-yhtioiden-vallatessa-

markkinaa?publisherId=1624&releaseId=69950936  

• In-house yhtiö Sarastia Rekry Oy puolustaa in-house yhtiöiden 

toimintaa tuo esiin toimintansa hyötyjä. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/inhouse-yhtio-on-edullinen-ja-tehokas-

tapaus-sarastia-rekry?publisherId=69817639&releaseId=69950584  

• Uutinen kuntayhtiöiden vääristämästä markkinasta. 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vaaristavatko-kuntayhtiot-kilpailua-

viime-kadessa-kyse-on-verojen-kaytosta/8513456  

https://yle.fi/uutiset/3-12613624
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009095413.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009095413.html
https://www.kd.fi/2022/09/08/kristillisdemokraateilta-ehdotus-soten-korjaussarjaksi/
https://www.kd.fi/2022/09/08/kristillisdemokraateilta-ehdotus-soten-korjaussarjaksi/
https://ls24.fi/uutiset/keskustan-eeva-kalli-kiittaa-hallitusta-harjoittelumaksujen-poistamisesta
https://ls24.fi/uutiset/keskustan-eeva-kalli-kiittaa-hallitusta-harjoittelumaksujen-poistamisesta
https://yle.fi/uutiset/3-12601139
https://www.sttinfo.fi/tiedote/yrittajat-moni-yritys-on-hadassa-julkisomisteisten-yhtioiden-vallatessa-markkinaa?publisherId=1624&releaseId=69950936
https://www.sttinfo.fi/tiedote/yrittajat-moni-yritys-on-hadassa-julkisomisteisten-yhtioiden-vallatessa-markkinaa?publisherId=1624&releaseId=69950936
https://www.sttinfo.fi/tiedote/yrittajat-moni-yritys-on-hadassa-julkisomisteisten-yhtioiden-vallatessa-markkinaa?publisherId=1624&releaseId=69950936
https://www.sttinfo.fi/tiedote/inhouse-yhtio-on-edullinen-ja-tehokas-tapaus-sarastia-rekry?publisherId=69817639&releaseId=69950584
https://www.sttinfo.fi/tiedote/inhouse-yhtio-on-edullinen-ja-tehokas-tapaus-sarastia-rekry?publisherId=69817639&releaseId=69950584
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vaaristavatko-kuntayhtiot-kilpailua-viime-kadessa-kyse-on-verojen-kaytosta/8513456
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vaaristavatko-kuntayhtiot-kilpailua-viime-kadessa-kyse-on-verojen-kaytosta/8513456
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• Kirjoituksessa kritisoidaan julkisen sektorin intoa lähteä mukaan 

julkisomisteisiin yhtiöhimmeleihin. https://www.kaleva.fi/kilpailutusten-

kiertamiselle-on-laitettava-piste-

o/4952415?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva&utm_medi

um=RSS  

• Inhouse-yhdistys Kustos puolustaa inhouse-yhtiöitä. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/inhouse-yhdistys-kustos-

kilpailutuskynnyksen-nostaminen-eu-tasolle-lisaisi-hankintoja-

pienyrityksilta-kymmenia-

prosentteja?publisherId=69819596&releaseId=69952806  

• Kelan asiantuntijat ottavat kantaa vaikuttavaan lääkehoitoon hyvinvointi 

alueilla. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009037025.html  

o ”Lääkehuollon kokonaisuutta ollaan uudistamassa usean 

hallituskauden aikana sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. 

Kansallinen lääkehoidon tietopohja on kuitenkin todettu 

pirstaleiseksi, samalla kun valtion rahoitusvastuun osuus 

lääkehoidosta on siirtymässä hyvinvointialueille.” 

o ”LÄÄKEHOIDON on kaikilla hyvinvointialueilla oltava vaikuttavaa, 

turvallista, taloudellista ja yhdenvertaista. Lääkkeiden käyttö 

kuitenkin vaihtelee tutkitusti alueittain, eikä vaihtelu selity 

yksinomaan sairastavuudella tai ikärakenteella, vaan johtuu myös 

määräyskäytäntöjen eroista.” 

o ”Lääkkeiden määrääminen tarvitseekin tuekseen entistä 

kehittyneempää informaatio-ohjausta. Kansallisia tietovarantoja 

olisi tässä syytä hyödyntää täysimittaisesti. Tällä hetkellä mikään 

taho ei käytä lääkemääräystietoa lääkkeen määräämisen 

ohjauksessa. Mikään taho ei myöskään tuota hyvinvointialueille 

tai lääkkeitä määrääville lääkäreille tietoa lääkehoidon 

vaikuttavuudesta eri rekistereitä yhdistämällä.” 

o ” REKISTERITIETOJEN lisäksi tarvitaan rationaalista lääkehoitoa 

tukevia potilastietojärjestelmiä, päätöksenteon tukijärjestelmiä 

sekä moniammatillista yhteistyötä apteekkien kanssa. Näiden 

kaikkien kehittämiseksi tulisi määritellä kansalliset tavoitteet, 

vastuutahot sekä tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Kela voi 

nykyisellään antaa vain korvattavien lääkkeiden ostotietoihin 

perustuvaa vuosittaista palautetta lääkkeen määrääjille.” 

o ”Kehittyneellä lääkkeen määräämisen ohjauksella edistettäisiin 

yksittäisten lääkkeen käyttäjien ja koko yhteiskunnan parasta.” 

https://www.kaleva.fi/kilpailutusten-kiertamiselle-on-laitettava-piste-o/4952415?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva&utm_medium=RSS
https://www.kaleva.fi/kilpailutusten-kiertamiselle-on-laitettava-piste-o/4952415?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva&utm_medium=RSS
https://www.kaleva.fi/kilpailutusten-kiertamiselle-on-laitettava-piste-o/4952415?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva&utm_medium=RSS
https://www.kaleva.fi/kilpailutusten-kiertamiselle-on-laitettava-piste-o/4952415?utm_campaign=Mielipiteet&utm_source=Kaleva&utm_medium=RSS
https://www.sttinfo.fi/tiedote/inhouse-yhdistys-kustos-kilpailutuskynnyksen-nostaminen-eu-tasolle-lisaisi-hankintoja-pienyrityksilta-kymmenia-prosentteja?publisherId=69819596&releaseId=69952806
https://www.sttinfo.fi/tiedote/inhouse-yhdistys-kustos-kilpailutuskynnyksen-nostaminen-eu-tasolle-lisaisi-hankintoja-pienyrityksilta-kymmenia-prosentteja?publisherId=69819596&releaseId=69952806
https://www.sttinfo.fi/tiedote/inhouse-yhdistys-kustos-kilpailutuskynnyksen-nostaminen-eu-tasolle-lisaisi-hankintoja-pienyrityksilta-kymmenia-prosentteja?publisherId=69819596&releaseId=69952806
https://www.sttinfo.fi/tiedote/inhouse-yhdistys-kustos-kilpailutuskynnyksen-nostaminen-eu-tasolle-lisaisi-hankintoja-pienyrityksilta-kymmenia-prosentteja?publisherId=69819596&releaseId=69952806
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009037025.html
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• Tietojärjestelmien siirto hyvinvointialueilla jää kesken 

vuodenvaihteessa. https://www.tivi.fi/uutiset/tv/98993a14-730a-4dd1-

af2e-8eca27528ce1  

• Artikkelissa arvioidaan STM:n tilaamaa hoidon jatkuvuus -mallia. 

https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/uudenlainen-malli-esitettiin-jotta-

potilaan-hoidon-laatu-paranisi-keusoten-ja-siun-soten-asiantuntijat-

arvioivat-stmn-tilaaman-selvityksen-tarjoamia-suuntaviivoja/  

• Case Management -ratkaisuksi hoitojonoihin? 

https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/tuleeko-ratkaisu-kasvaviin-

hoitojonoihin-yhdysvalloista/  

• Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) muistuttaa järjestöyhteistyön 

sisällyttämisestä hyvinvointialueiden strategiaan. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/sdpn-filatov-jarjestojen-kumppanuus-

huomioitava-hyvinvointialueiden-strategioissa-ja-

hallintosaannoissa?publisherId=66784162&releaseId=69950024  

• Lääkärien valta kaventuu hyvinvointialueilla. 

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/b23e2a54-d604-41c8-80ab-

e24ff6a5cee2 ja https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/2069e95c-9b70-

44af-bda1-451dfcf1342c € 

• Mielipidekirjoituksessa kritisoidaan sairaanhoitopiirien 

sairaalarakennusinvestointeja. 

https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009059691.html  

• Lukija ehdottaa valtakunnallista etävastaanottoa. 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009072498.html  

  

https://www.tivi.fi/uutiset/tv/98993a14-730a-4dd1-af2e-8eca27528ce1
https://www.tivi.fi/uutiset/tv/98993a14-730a-4dd1-af2e-8eca27528ce1
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/uudenlainen-malli-esitettiin-jotta-potilaan-hoidon-laatu-paranisi-keusoten-ja-siun-soten-asiantuntijat-arvioivat-stmn-tilaaman-selvityksen-tarjoamia-suuntaviivoja/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/uudenlainen-malli-esitettiin-jotta-potilaan-hoidon-laatu-paranisi-keusoten-ja-siun-soten-asiantuntijat-arvioivat-stmn-tilaaman-selvityksen-tarjoamia-suuntaviivoja/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/uudenlainen-malli-esitettiin-jotta-potilaan-hoidon-laatu-paranisi-keusoten-ja-siun-soten-asiantuntijat-arvioivat-stmn-tilaaman-selvityksen-tarjoamia-suuntaviivoja/
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/tuleeko-ratkaisu-kasvaviin-hoitojonoihin-yhdysvalloista/
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/tuleeko-ratkaisu-kasvaviin-hoitojonoihin-yhdysvalloista/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/sdpn-filatov-jarjestojen-kumppanuus-huomioitava-hyvinvointialueiden-strategioissa-ja-hallintosaannoissa?publisherId=66784162&releaseId=69950024
https://www.sttinfo.fi/tiedote/sdpn-filatov-jarjestojen-kumppanuus-huomioitava-hyvinvointialueiden-strategioissa-ja-hallintosaannoissa?publisherId=66784162&releaseId=69950024
https://www.sttinfo.fi/tiedote/sdpn-filatov-jarjestojen-kumppanuus-huomioitava-hyvinvointialueiden-strategioissa-ja-hallintosaannoissa?publisherId=66784162&releaseId=69950024
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/b23e2a54-d604-41c8-80ab-e24ff6a5cee2
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/b23e2a54-d604-41c8-80ab-e24ff6a5cee2
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/2069e95c-9b70-44af-bda1-451dfcf1342c
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/2069e95c-9b70-44af-bda1-451dfcf1342c
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009059691.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009072498.html
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Etelä-Suomen yhteistyöalue 

HUS-yhtymä 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA 

 

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

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

o Johtajavalintoja 

• Yhtymähallituksen 26.9. päätöksiä 

o Talousarvio (kts. tiedote hallituksen ylimääräisestä kokouksest) 

▪ ” Yhtymähallitus  

▪ 1. päättää merkitä tiedoksi vuoden 2023 talousarvion 

valmistelutilanteen sekä talousarvion jatkovalmistelun 

aikataulun 

▪ 2. käy esityslistatekstissä kuvatusta kokonaisuudesta 

keskustelun ja ohjeistaa jatkovalmistelun edellyttäen, että 

talousarvioesitys tasapainotetaan nollatulokseen 

▪ 3. jatkaa asian käsittelyä hallituksen ylimääräisessä 

kokouksessa 3.10.2022” 

o Investointisuunitelma 

▪ ” Tulevan investointisuunnittelukauden investoinnit on 

priorisoitu ja vuoden 2023 talousarvioesityksessä 

investointeja on enintään 259,9 milj. euroa. 

Investointikaudella 2023-2026 HUS-yhtymän priorisoidut 

investointitarpeet ovat 1 043 milj. euroa. Luvut sisältävät 

taseinvestointien lisäksi myös leasing- rahoituksella sekä 

laitehankintayhtiön kautta rahoitettavat hankkeet.” 

▪ ” Lainanottovaltuus 

▪ Valtioneuvosto on tehnyt 16.6.2022 päätöksen 

hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista 

vuodelle 2023. Päätöksen mukaan HUS-yhtymän 

lainanottovaltuus on 288,9 milj. euroa. Koska HUS-

yhtymällä on välttämättömiä investointitarpeita investointien 

suunnittelukaudelle, joita ei pystytä kattamaan 

valtioneuvoston päätöksen mukaisella lainanottovaltuudella, 

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
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on HUS-yhtymä joutunut jättämään valtiovarainministeriölle 

hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamisesta”. 

▪ ”Valtiovarainministeriö asetti HUS-yhtymän 

lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen 

valmisteluryhmän, jonka toimikaudeksi on määritetty 7.9.- 

14.10.2022.” 

▪ ” Yhtymähallitus päättää 

▪ hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 1 olevan luonnoksen 

investointiohjelmasta vuosille 2023-2026 ja esittää sitä 

ministeriölle 

▪ 1. hyväksyä Jorvin uuden vuodeosastorakennushankkeen 

toteutettavaksi enimmäishintaan 259 milj. euroa 

▪ 2. hyväksyä omalta osaltaan Tammisairaalan 

rakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 149,1 

milj. euroa ja esittää uuden kokonaiskustannusarvion 

hyväksymistä yhtymäkokoukselle, sekä 

▪ 3. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän lainanottovaltuutta 

koskevan tilannekatsauksen sekä siihen liittyvän 

investointisuunnitelman ja saattaa ne edelleen 

yhtymäkokoukselle tiedoksi.” 

• Tiedote hallituksen ylimääräisestä kokouksesta (28.9.). 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hus-yhtyman-hallitus-kokoontuu-

ylimaaraiseen-kokoukseen-

3102022?publisherId=23980819&releaseId=69952779  

o ” HUS-yhtymäkokous hyväksyi HUSin vuoden 2023 

talousarviokehyksen kokouksessaan 7.7.2022. Päätetty vuoden 

2023 talousarviokehys oli noin 95 miljoona euroa HUSin esitystä 

alhaisempi, mikä edellyttää merkittävän sopeuttamisohjelman 

valmistelua. HUS-yhtymän hallitus käsitteli talousarvion 

valmistelua 26.9.” 

o ”Yhtymähallitukselle esitetään 3.10. kokoukseen päätettäväksi 

toimenpiteitä, joilla HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarvioesitys 

valmistellaan nollatulokseen. Talousarvion tulee olla 

tasapainossa, jotta HUS voi toteuttaa ne investoinnit, joita 

erikoissairaanhoidon ja vaativan erikoissairaanhoidon palveluiden 

tuottaminen vaatii vuodesta 2023 eteenpäin. Keinoja talousarvion 

sopeuttamiseksi nollatulokseen ovat tuottojen lisääminen ja 

kustannusten pienentäminen.” 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hus-yhtyman-hallitus-kokoontuu-ylimaaraiseen-kokoukseen-3102022?publisherId=23980819&releaseId=69952779
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hus-yhtyman-hallitus-kokoontuu-ylimaaraiseen-kokoukseen-3102022?publisherId=23980819&releaseId=69952779
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hus-yhtyman-hallitus-kokoontuu-ylimaaraiseen-kokoukseen-3102022?publisherId=23980819&releaseId=69952779
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o ”Tuottojen lisäämiseksi hallitukselle esitetään asiakasmaksujen 

korottamista (4 milj. euroa) sekä omaisuuden myyntiä (2,5 milj. 

euroa).” 

o ”Näiden lisäksi hallitukselle esitetään toimintoja, joilla HUS-

yhtymän kuluja voitaisiin pienentää. Näitä olisivat: 

▪ tulosyksikkökohtaiset tuottavuus- ja säästötoimet (20,2 milj. 

euroa) 

▪ ICT-kulujen vähentäminen siten, että ne eivät heikennä 

potilasturvallisuutta, tietoturvaa tai tietosuojaa (18,0 milj. 

euroa) 

▪ yksittäisiin kokonaisuuksiin kohdistuvat kustannussäästöt 

kuten oman tutkimusmäärärahan leikkaaminen, 

kehityshankkeiden puolittaminen tai henkilöstöetuuksien 

pienentäminen (20,5 milj. euroa) 

▪ HUSin palveluverkoston ja sairaaloiden profilointi, kuten 

päivystysverkoston supistaminen ja Raaseporin sairaalan 

uudelleenorganisointi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 

kanssa (18,1 milj. euroa) 

▪ peruspääoman koron maksamisen jäädyttäminen vuoden 

2023 ajaksi (11,7 milj euroa)” 

o ”Esitettävien toimenpiteiden yhteisvaikutus on noin 95 miljoonaa 

euroa. Esitettävät toimenpiteet eivät saa vaarantaa 

potilasturvallisuutta ja henkilöstöön kohdistuvia toimia pyritään 

välttämään.” 

• Hankintailmoitus 3.9. – CAR-T-soluterapia valmisteet (Huom! Määräaika 

3.10., mutta hankinnan suuruuden vuoksi esillä.) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74406/notice/1

07073/overview  

• Hankintailmoitus (Uudenmaan hyvinvointialueet) 4.9. – lastensuojelun 

ympärivuorokautiset palvelut. (Huom! Määräaika 30.9., mutta 

hankinnan suuruuden vuoksi esillä.)  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74785/notice/1

07662/overview  

• Hankintailmoitus 9.9. – paikannusjärjestelmä 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74937/notice/1

07902/overview  

• Hankintailmoitus 11.9. – imukärjet ja korvaputket 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75038/notice/1

08059/overview  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74406/notice/107073/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74406/notice/107073/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74785/notice/107662/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74785/notice/107662/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74937/notice/107902/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74937/notice/107902/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75038/notice/108059/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75038/notice/108059/overview
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• Hankintailmoitus 11.9. - jäte-, säilytys- ja kuljetusastiat 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75071/notice/1

08112/overview  

• Hankintailmoitus 16.9. - Multi-Mode Microplate Reader 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75350/notice/1

08548/overview  

• Hankintailmoitus 16.9. – käänteisosmoosilaitteet 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75366/notice/1

08571/overview  

• Hankintailmoitus 17.9. – imulaitteiden yleistarvikkeet 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75295/notice/1

08459/overview  

• Hankintailmoitus 18.9. – pyörätuolit 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75359/notice/1

08560/overview (Huom! Useampi hyvinvointialue.) 

• Hankitnailmoitus 19.9. – markkinavuoropuhelu vastuullisuudesta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75440/notice/1

08680/overview (Huom! Määräaika 4.10., mutta nosto aiheen vuoksi.)   

• Hankintailmoitus 22.9. – testikittejä ja laitteet 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75596/notice/1

08941/overview  

• Hankintailmoitus 23.9. - Breksukabtageeni autoleuseeli-valmisteen 

suorahankinta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75362/notice/1

08565/overview  

• Hankintailmoitus 23.9. – toimistotarvikkeet 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75516/notice/1

08810/overview  

• Hankintailmoitus 24.9. – formaliininäytepurkit 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74754/notice/1

08951/overview  

• Hankintailmoitus 25.9. – laboratorion lasitarvikkeet 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/67336/notice/1

09038/overview  

• Hankintailmoitus 27.9. – laryngoskoopit 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75812/notice/1

09347/overview  

• Hankintailmoitus 30.9. – insuliinipumput, glukoosiseurannat, tarvikkeet,, 

järjestelmät ja palvelut (Huom! Useampi hyvinvointialue) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75071/notice/108112/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75071/notice/108112/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75350/notice/108548/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75350/notice/108548/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75366/notice/108571/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75366/notice/108571/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75295/notice/108459/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75295/notice/108459/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75359/notice/108560/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75359/notice/108560/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75440/notice/108680/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75440/notice/108680/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75596/notice/108941/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75596/notice/108941/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75362/notice/108565/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75362/notice/108565/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75516/notice/108810/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75516/notice/108810/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74754/notice/108951/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74754/notice/108951/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/67336/notice/109038/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/67336/notice/109038/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75812/notice/109347/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75812/notice/109347/overview
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https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75784/notice/1

09312/overview  

  

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ 

 

• RKP:n kansanedustajat tyrmistyivät suunnitelmista lopettaa 

synnytystoiminta Lohjan sairaalassa. 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/82b0e8f5-36d0-485e-bb84-

f6c39a26a8dd €  

• SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä vastustaa Lohjan 

sairaalan synnytystoiminnan lakkauttamista. 

https://uusimaa.sdp.fi/yleinen/hus-ei-saa-lakkauttaa-lohjan-sairaalan-

synnytysosastotoimintaa-lansi-uudenmaan-sdpn-aluevaltuustoryhma-

linjaa/  

• HUSin kaavailemista säästöistä tehty kantelu. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009066366.html  

• HUS tarvinnee sopeutusta. 

https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/hus-tarvinnee-laajat-

sopeuttamistoimet/ ja https://www.uusimaa.fi/paikalliset/5367211 ja 

https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5369799  

• Osmo Soininvaaran blogi HUSin rahoituksesta. 

https://www.soininvaara.fi/2022/09/25/hus-pakotetaan-

epatarkoituksenmukaisiin-saastoihin/  

o ”Uudistus tuottaa suuria menoja, joita VM ei halua maksaa. Siksi 

kaikkialla on pulaa rahasta.” 

o ”Erityisesti sitä on HUS:ssa, koska ensinnäkin Uusimaa ei 

ylipäänsä ole mikään valtiovarainministerin suosikki ja toiseksi 

VM antaa rahat Uudellamaalla neljälle hyvinvointialueelle ja 

Helsingille, joiden pitäisi antaa HUS:lle, mitä HUS:lle kuuluu. Oma 

rahantarve on näille kuitenkin etusijalla. Tässä asetelmassa HUS 

saa väkisin liian vähän.” 

• HUSin psykiatrinen päivystys keskittyy Helsingissä. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009096083.html  

• HUS aikeissa säästää merkittävästi tutkimuksesta. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009096109.html  

o ” Ylilääkärit: Hus uhkaa halvaannuttaa säästöillä koko 

yliopistosairaalan tutkimuksen” 

o ” HUS-YHTYMÄ aikoo ensi vuonna varata rahaa suoraan itse 

rahoittamaansa tutkimustoimintaan reilusti nykyistä vähemmän. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75784/notice/109312/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75784/notice/109312/overview
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/82b0e8f5-36d0-485e-bb84-f6c39a26a8dd
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/82b0e8f5-36d0-485e-bb84-f6c39a26a8dd
https://uusimaa.sdp.fi/yleinen/hus-ei-saa-lakkauttaa-lohjan-sairaalan-synnytysosastotoimintaa-lansi-uudenmaan-sdpn-aluevaltuustoryhma-linjaa/
https://uusimaa.sdp.fi/yleinen/hus-ei-saa-lakkauttaa-lohjan-sairaalan-synnytysosastotoimintaa-lansi-uudenmaan-sdpn-aluevaltuustoryhma-linjaa/
https://uusimaa.sdp.fi/yleinen/hus-ei-saa-lakkauttaa-lohjan-sairaalan-synnytysosastotoimintaa-lansi-uudenmaan-sdpn-aluevaltuustoryhma-linjaa/
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009066366.html
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/hus-tarvinnee-laajat-sopeuttamistoimet/
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/hus-tarvinnee-laajat-sopeuttamistoimet/
https://www.uusimaa.fi/paikalliset/5367211
https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5369799
https://www.soininvaara.fi/2022/09/25/hus-pakotetaan-epatarkoituksenmukaisiin-saastoihin/
https://www.soininvaara.fi/2022/09/25/hus-pakotetaan-epatarkoituksenmukaisiin-saastoihin/
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009096083.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009096109.html
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Yhtymähallitukselle maanantaina esitellyssä 

budjettiluonnoksessa tutkimusrahaa leikataan nykyisestä 

seitsemästätoista miljoonasta kymmeneen miljoonaan euroon.” 

• Uutisia HUSin alueen leikkaulistasta. 

https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5373564, 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009099215.html , 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/5373720, 

https://www.uusimaa.fi/paikalliset/5373841, 

https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/husin-leikkauslista-on-raju/ , 

https://demokraatti.fi/joona-rasanen-husn-suunnittelema-

paivystyspisteiden-sulkeminen-pitaa-estaa/ , 

https://www.itavayla.fi/uutiset/kokoomuksen-vestman-porvoon-

sairaalan-paivystys-on-pelastettava--husn-saastot-aloitettava-

hallintopohosta-6.2.63217.2584ab10c2  

•  Kokoomuksen kansanedustajat vaativat hallitukselta toimia HUS-

rahoituksen korjaamiseksi. 

https://www.verkkouutiset.fi/a/kansanedustajat-vaativat-hallitusta-

pelastamaan-sairaanhoitopiirin-rahoituksen/#ae057366  

• HUS Apteekki ottaa ympäristökriteerit huomioon 

sairaalalääkekilpailutuksessa. 

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/23ce9ee0-8929-4af9-a49a-

edc53becacb5 € 

 

 

  

https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5373564
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009099215.html
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/5373720
https://www.uusimaa.fi/paikalliset/5373841
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/husin-leikkauslista-on-raju/
https://demokraatti.fi/joona-rasanen-husn-suunnittelema-paivystyspisteiden-sulkeminen-pitaa-estaa/
https://demokraatti.fi/joona-rasanen-husn-suunnittelema-paivystyspisteiden-sulkeminen-pitaa-estaa/
https://www.itavayla.fi/uutiset/kokoomuksen-vestman-porvoon-sairaalan-paivystys-on-pelastettava--husn-saastot-aloitettava-hallintopohosta-6.2.63217.2584ab10c2
https://www.itavayla.fi/uutiset/kokoomuksen-vestman-porvoon-sairaalan-paivystys-on-pelastettava--husn-saastot-aloitettava-hallintopohosta-6.2.63217.2584ab10c2
https://www.itavayla.fi/uutiset/kokoomuksen-vestman-porvoon-sairaalan-paivystys-on-pelastettava--husn-saastot-aloitettava-hallintopohosta-6.2.63217.2584ab10c2
https://www.verkkouutiset.fi/a/kansanedustajat-vaativat-hallitusta-pelastamaan-sairaanhoitopiirin-rahoituksen/#ae057366
https://www.verkkouutiset.fi/a/kansanedustajat-vaativat-hallitusta-pelastamaan-sairaanhoitopiirin-rahoituksen/#ae057366
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/23ce9ee0-8929-4af9-a49a-edc53becacb5
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/23ce9ee0-8929-4af9-a49a-edc53becacb5
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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/  

• Johtajat 

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 6.9. 

https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-

_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-

06_Sotelk_14_Pk/756FE19C-0029-CA39-8558-

831C57E00000/Sosiaali-

_ja_terveyslautakunta_poytakirja_06092022.pdf  

o Lääkkeiden annosjakelu 

▪ ” Lääkkeiden annosjakelu- ja kuljetuspalvelua on hankittu 

kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille sosiaali- ja 

terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksellä 

11.1.2019 § 6. Sopimuskausi päättyy 3.3.2023, ja palvelu 

on tarpeen kilpailuttaa uudelle sopimuskaudelle.” 

▪ ” Palvelunhankinnan sopimuskausi on 4.3.2023–3.3.2027” 

▪ ” Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 1 

600 000 euroa.” 

▪ ” Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

▪ A hyväksyä lääkkeiden annosjakelun palvelujen hankinnan 

kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa 

sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa 

tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä 

muutoksia. 

▪ B oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 

▪ -tekemään hankinnasta päätöksen 

▪ -allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat 

sopimukset 

▪ -päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.” 

o Talousarvio ja -suunnitelma 

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.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-06_Sotelk_14_Pk/756FE19C-0029-CA39-8558-831C57E00000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_06092022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-06_Sotelk_14_Pk/756FE19C-0029-CA39-8558-831C57E00000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_06092022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-06_Sotelk_14_Pk/756FE19C-0029-CA39-8558-831C57E00000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_06092022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-06_Sotelk_14_Pk/756FE19C-0029-CA39-8558-831C57E00000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_06092022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-06_Sotelk_14_Pk/756FE19C-0029-CA39-8558-831C57E00000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_06092022.pdf
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▪ ” Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi 

liitteenä olevan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 

talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 

vuosille 2024–2025.” 

▪ ”Merkitessään tiedoksi sosiaali-, terveys- ja 

pelastustoimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja 

taloussuunnitelman vuosille 2024– 2025 sosiaali- ja 

terveyslautakunta totesi samalla seuraavaa: 

▪ Samalla lautakunta katsoo, että tämän hetken 

valtionrahoituksen laskelmat aiheuttavat aiempaa 

suurempaa tuottavuuspainetta sotepepalveluiden 

järjestämiselle. Erityisen ongelmallisena lautakunta pitää 

valmistelussa esitettyjä arvioita siitä, että valtion lisärahoitus 

uusien tehtävien ja velvoitteiden toteuttamiseen ei riitä 

täysimääräisesti kattamaan näistä uusista tehtävistä ja 

velvoitteista aiheutuvia kustannuksia. Lautakunta pitää 

välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista 

valtionrahoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle 

tasolle.” 

▪ ”Lautakunta myös korostaa tarvetta varautua väestön 

ikääntymisestä ja väestönkasvusta johtuvaan 

palvelutarpeen kasvuun myös vuonna 2023.” 

o Lisäksi lautakunta käsitteli palvelustrategiaa. 

• Sosiaali- ja terveysvaliokunnan 20.9. kokouksen päätöksiä. 

https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-

_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-

20_Sotelk_15_Pk/E5570E1C-121C-C87C-87CB-

8363C8300000/Sosiaali-

_ja_terveyslautakunta_poytakirja_20092022.pdf  

o Paperittomien henkilöiden majoituksen hankinta 

▪ ” A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä 

paperittomien henkilöiden ryhmämuotoisen tilapäisen 

majoituksen hankinnan periaatteet ja 

▪ ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään 

tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, 

vähäisiä muutoksia.” 

o Lisäksi 

▪ Lautakunta päätti jättää pöydälle terveyshyötyarvion ja 

asiantuntijapalvelun suorahankinnan Kustannus Oy 

Duodecimilta. 

https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-20_Sotelk_15_Pk/E5570E1C-121C-C87C-87CB-8363C8300000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_20092022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-20_Sotelk_15_Pk/E5570E1C-121C-C87C-87CB-8363C8300000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_20092022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-20_Sotelk_15_Pk/E5570E1C-121C-C87C-87CB-8363C8300000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_20092022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-20_Sotelk_15_Pk/E5570E1C-121C-C87C-87CB-8363C8300000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_20092022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatos/2022/Sote_2022-09-20_Sotelk_15_Pk/E5570E1C-121C-C87C-87CB-8363C8300000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta_poytakirja_20092022.pdf
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▪ Hyväksyä Ukrainasta huostaanotettujen lasten sijaishuollon 

suorahankinnan. 

• Tiedotteet sote-uudistuksen etenemisestä 

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

sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-uudistusjaosto-sai-

ajankohtaiskatsaukset-sote-uudistuksen-etenemisesta-seka-taloudesta 

(1.9), https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-sote-

uudistus-etenee-aikataulussaan (2.9.), 

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

sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-uudistusjaosto-

kasitteli-talousarviota-ja-palvelustrategiaa (19.9.)  

 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Helsingin rahoitusasema sote-uudistuksessa voi parantua arvioidusta. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009065507.html  

• Mielipidekirjoituksessa ehdotetaan, että Helsinki lisää itse sote-

rahoitustaan. https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-

mielipide/5360662  

• Uutinen terveysasemien keskittämisestä. 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/5370017  

 

  

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginhallituksen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-uudistusjaosto-sai-ajankohtaiskatsaukset-sote-uudistuksen-etenemisesta-seka-taloudesta
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginhallituksen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-uudistusjaosto-sai-ajankohtaiskatsaukset-sote-uudistuksen-etenemisesta-seka-taloudesta
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginhallituksen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-uudistusjaosto-sai-ajankohtaiskatsaukset-sote-uudistuksen-etenemisesta-seka-taloudesta
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-sote-uudistus-etenee-aikataulussaan
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-sote-uudistus-etenee-aikataulussaan
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginhallituksen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-uudistusjaosto-kasitteli-talousarviota-ja-palvelustrategiaa
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginhallituksen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-uudistusjaosto-kasitteli-talousarviota-ja-palvelustrategiaa
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginhallituksen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-uudistusjaosto-kasitteli-talousarviota-ja-palvelustrategiaa
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009065507.html
https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/5360662
https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/5360662
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/5370017
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://itauusimaa.fi/   

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

• Johtajavalinta. https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-

hyvinvointialueen-aluevaltuusto-valitsi-max-lonnqvistin-

hyvinvointialuejohtajaksi/ 

• Aluehallituksen 1.9. päätöksiä. 

https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/09/Ita-Uudenmaan-

hyvinvointialue-aluehallitus-1.9.2022-poytakirja.pdf  

o Sarastia Oy:n osakkeiden merkintä 

▪ ” Sarastia Oy on Suomen suurin julkisomisteinen talous- ja 

henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava yritys. Sarastian 

omistavat sen palveluja käyttävät kuntasektorin toimijat ja 

se on hankintalain mukainen inhouse-yhtiö, jolta sen 

osakkaat voivat ostaa palveluja kilpailuttamatta. Sarastia 

tuottaa esimerkiksi perintäpalveluita tytäryhtiönsä Suomen 

Kuntaperintä Oy:n kautta. Sarastia tuottaa myös 

talouspalveluita, henkilöstöpalveluita, hankintapalveluita, 

sijais- ja rekrytointipalvelua, perintäpalvelua sekä 

digitalisaation ja tekoälyn ratkaisuja.” 

▪ ”Hyvinvointialueen on merkittävä Sarastian osakkeita, jotta 

se voi ostaa yhtiöltä palveluita. Osakkeiden hankkiminen ei 

velvoita vielä velvoita hankkimaan yhtiöltä palveluita, mutta 

mahdollistaa niiden hankkimisen laajasti.” 

▪ ” Aluehallitus päättää 

▪ − merkitä 1 500 kpl Sarastia Oy:n osakkeita yhteishintaan 9 

675 euroa, 

▪ − hyväksyä yhtiön osakassopimuksen ja” 

• Tiedote aluehallituksen 1.9. päätöksistä. 

https://itauusimaa.fi/uutiset/aluehallituksen-paatokset-1-9-2022/  

• Tiedote aluevaltuuston 13.9. päätöksistä. 

https://itauusimaa.fi/uutiset/aluevaltuuston-paatokset-13-9-2022/  

• Tiedote aluehallituksen 15.9. päätöksistä. 

https://itauusimaa.fi/uutiset/aluehallituksen-paatokset-15-9-2022/  

• Tiedote aluehallituksen 22.9. päätöksistä. 

https://itauusimaa.fi/uutiset/aluehallituksen-paatokset-22-9-2022/  

o ” ICT-asiantuntijapalvelujen hankinta 

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.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/09/Ita-Uudenmaan-hyvinvointialue-aluehallitus-1.9.2022-poytakirja.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/10/2022/09/Ita-Uudenmaan-hyvinvointialue-aluehallitus-1.9.2022-poytakirja.pdf
https://itauusimaa.fi/uutiset/aluehallituksen-paatokset-1-9-2022/
https://itauusimaa.fi/uutiset/aluevaltuuston-paatokset-13-9-2022/
https://itauusimaa.fi/uutiset/aluehallituksen-paatokset-15-9-2022/
https://itauusimaa.fi/uutiset/aluehallituksen-paatokset-22-9-2022/
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o Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarpeisiin ja muutoksen tueksi 

on kilpailutettu tarpeelliset ICT-konsultointipalvelut. Hankinnan 

kohteena ovat ICT-suunnittelu ja hallintapalvelut sisältäen 

projektinhallinta- ja integraattoripalvelut sekä määrittely- ja 

arkkitehtuuripalvelut. Hankinnan tavoitteena on saada luotettavat 

ja strategiset kumppanit, joiden kanssa Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialue pystyy kehittämään ICT-palveluitaan ja jotka 

pystyvät toimimaan ja toimittamaan asiantuntijapalveluita 

monitoimittajaympäristössä. Hankinnan perusteella perustetaan 

puitejärjestely, johon valitaan viisi palveluntuottajaa.” 

o ”Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti valita puitejärjestelyyn 

seuraavat tarjoajat etusijajärjestyksessä seuraavasti: 

o 1. Fujitsu Finland Oy 

o 2. Gofore Lead Oy 

o 3. Accenture Oy 

o 4. Konsortio QMS Nordic Oy & Jedisoft Oy 

o 5. NHG Finland Oy” 

• Hyvinvointialue vastustaa HUS-yhtymän esittämiä supistuksia Porvoon 

sairaalaan (28.9.). https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-

hyvinvointialue-vastustaa-hus-yhtyman-esittamia-supistuksia-porvoon-

sairaalan-toimintaan/  

• Hankintailmoitus 16.9. – vakuutukset 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74542/notice/1

08371/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Hyvinvointialuejohtaja aikoo tuoda kielivaatimuksen 

uudelleenkäsittelyyn. https://www.sipoonsanomat.fi/paikalliset/5359468 

€ 

• HUSin säästötoimet uhkaavat potilasturvallisuutta 

https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/nuorisopsykiatrian-tutkimusosasto-ja-

useat-paivystysyksikot-ympari-uuttamaata-lopetusuhan-alla-husin-

saastolistalla-ita-uudenmaan-hyvinvointialueen-mukaan-

potilasturvallisuus-uhattuna/  

 

  

https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-hyvinvointialue-vastustaa-hus-yhtyman-esittamia-supistuksia-porvoon-sairaalan-toimintaan/
https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-hyvinvointialue-vastustaa-hus-yhtyman-esittamia-supistuksia-porvoon-sairaalan-toimintaan/
https://itauusimaa.fi/uutiset/ita-uudenmaan-hyvinvointialue-vastustaa-hus-yhtyman-esittamia-supistuksia-porvoon-sairaalan-toimintaan/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74542/notice/108371/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74542/notice/108371/overview
https://www.sipoonsanomat.fi/paikalliset/5359468
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/nuorisopsykiatrian-tutkimusosasto-ja-useat-paivystysyksikot-ympari-uuttamaata-lopetusuhan-alla-husin-saastolistalla-ita-uudenmaan-hyvinvointialueen-mukaan-potilasturvallisuus-uhattuna/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/nuorisopsykiatrian-tutkimusosasto-ja-useat-paivystysyksikot-ympari-uuttamaata-lopetusuhan-alla-husin-saastolistalla-ita-uudenmaan-hyvinvointialueen-mukaan-potilasturvallisuus-uhattuna/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/nuorisopsykiatrian-tutkimusosasto-ja-useat-paivystysyksikot-ympari-uuttamaata-lopetusuhan-alla-husin-saastolistalla-ita-uudenmaan-hyvinvointialueen-mukaan-potilasturvallisuus-uhattuna/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/nuorisopsykiatrian-tutkimusosasto-ja-useat-paivystysyksikot-ympari-uuttamaata-lopetusuhan-alla-husin-saastolistalla-ita-uudenmaan-hyvinvointialueen-mukaan-potilasturvallisuus-uhattuna/
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Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Tiedote hyvinvointialuejohtajan valinnasta (22.9). 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/mikko-komulainen-on-valittu-keski-

uudenmaan-

hyvinvointialuejohtajaksi?publisherId=69819221&releaseId=69952226  

o Johtajavalinta. 

• Tiedote aluehallituksen 14.9. päätöksistä (tiedote 15.9.). 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-

aluehallituksen-paatoksia-

14922?publisherId=69819221&releaseId=69951439  

• Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen haastattelussa (28.9.) 

https://www.keusote.fi/2022/09/28/haastattelussa-mikko-komulainen-

johtamisen-tyovalineena-jalkautuva-johtaminen/  

• Tiedote investointisuunnitelmasta (tiedote 29.9.) 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hyvinvointialueiden-investointien-

rahoitusmalli-muuttuu?publisherId=69819221&releaseId=69952945  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Keski-Uudellamaalla merkittävä lääkärivaje. https://www.keski-

uusimaa.fi/paikalliset/5145968  

• Uutinen hyvinvointialueen toimipisteverkon karsimisesta. 

https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/5347688 ja 

https://www.mantsalanuutiset.fi/paikalliset/5355535  

• Haastattelussa hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen. 

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/5364408  

 

  

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/mikko-komulainen-on-valittu-keski-uudenmaan-hyvinvointialuejohtajaksi?publisherId=69819221&releaseId=69952226
https://www.sttinfo.fi/tiedote/mikko-komulainen-on-valittu-keski-uudenmaan-hyvinvointialuejohtajaksi?publisherId=69819221&releaseId=69952226
https://www.sttinfo.fi/tiedote/mikko-komulainen-on-valittu-keski-uudenmaan-hyvinvointialuejohtajaksi?publisherId=69819221&releaseId=69952226
https://www.sttinfo.fi/tiedote/keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-aluehallituksen-paatoksia-14922?publisherId=69819221&releaseId=69951439
https://www.sttinfo.fi/tiedote/keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-aluehallituksen-paatoksia-14922?publisherId=69819221&releaseId=69951439
https://www.sttinfo.fi/tiedote/keski-uudenmaan-hyvinvointialueen-aluehallituksen-paatoksia-14922?publisherId=69819221&releaseId=69951439
https://www.keusote.fi/2022/09/28/haastattelussa-mikko-komulainen-johtamisen-tyovalineena-jalkautuva-johtaminen/
https://www.keusote.fi/2022/09/28/haastattelussa-mikko-komulainen-johtamisen-tyovalineena-jalkautuva-johtaminen/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hyvinvointialueiden-investointien-rahoitusmalli-muuttuu?publisherId=69819221&releaseId=69952945
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hyvinvointialueiden-investointien-rahoitusmalli-muuttuu?publisherId=69819221&releaseId=69952945
https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/5145968
https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/5145968
https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/5347688
https://www.mantsalanuutiset.fi/paikalliset/5355535
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/5364408
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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. 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  Johtajavalinta. 

• 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 Johtajavalinta. 

• Tiedote johtajavalinnoista (20.9). 

https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/09/lansi-uudenmaan-

hyvinvointialueen-palvelulinjajohtajat-on-valittu  

o Johtajavalinta.  

• Aluehallituksen 12.9. päätöksiä. https://luhva-

d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20229

0  

o Seure henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden merkitseminen 

▪ ” Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

palveluiden järjestämisvastuun on määrä siirtyä kunnilta ja 

kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. 

Järjestämisvastuun turvallisen ja hallitun siirron 

näkökulmasta on kriittistä, että palvelutuotannossa 

pystytään varmistamaan henkilöresurssien saatavuus. 

Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ja yhtiöosakkuudet 

eivät nykyisellään riittävällä tavalla kata henkilöresurssien 

hankintaan liittyviä palveluita siirtymävaiheessa. Tämän 

perusteella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on 

neuvotellut Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (myöh. Seure) 

osakkeiden ostamisesta Espoon kaupungilta, joka 

mahdollistaisi henkilöstöresurssien hankkimisen yhtiöltä.” 

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
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/09/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-palvelulinjajohtajat-on-valittu
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/09/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-palvelulinjajohtajat-on-valittu
https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202290
https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202290
https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202290
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▪ ” Henkilöstöresurssien saannin turvaamiseen, 

sijaistoimintaan liittyvien kustannusten kasvuun ja 

palveluiden laadunhallintaan pystytään vaikuttamaan 

Seuren kumppanuuden kautta, sillä vuokratyömarkkinat 

ovat kuumentuneet ja kilpailu työvoimasta on kiristynyt 

merkittävästi. Länsi-Uudellamaalla Seuren palveluita 

käyttää tällä hetkellä Espoon kaupunki, vuosiostojen ollessa 

sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta noin 9,5 milj. euroa. 

Myös Kauniaisten kaupunki hankkii vastaavia palveluita 

Seurelta.” 

▪ ”Seuren liiketoiminnan laaja-alaisen kehittämisen 

varmistamiseksi nykyiset osakkaat ovat todenneet olevansa 

valmiita neuvottelemaan yhtiön hallituskokoonpanosta 

huomioiden hyvinvointialueiden edustavuus yhtiön 

hallitustyöskentelyssä.” 

▪ ”Seuren palveluita ja osakkuuden tarkoituksenmukaisuutta 

arvioitaisiin myöhemmin järjestämisvastuun siirron jälkeen. 

Osakkuuteen liittyvästä merkittävästä taloudellista 

panostuksesta johtuen osakkuutta on tarkoituksenmukaista 

lähestyä kuitenkin pitkäaikaisena strategisena 

kumppanuutena.” 

▪ ” Aluehallitus päättää 

▪ 1. ostaa Espoon kaupungilta 1166 kappaletta Seure 

Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeita merkintähintaan 510,0 

euroa/kpl (kauppahinta yhteensä 594 660,0 euroa);” 

• Tiedote aluevaltuuston 27.9. päätöksistä. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hyvinvointialueen-investointisuunnitelma-

hyvaksyttiin?publisherId=69818831&releaseId=69952676  

• Hankintailmoitus 15.9. – suunterveydehuollon palvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75222/notice/1

08346/overview  

• Hankintailmoitus 21.9. – tilintarkastuspalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75414/notice/1

08636/overview  

• Hankintailmoitus 27.9. – autoetuautojen hankinta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75701/notice/1

09128/overview  

• Hankintailmoitus 30.9. – verkossa tapahtuva perhe- ja 

synnytysvalmennus (markkinavuoropuhelu) 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hyvinvointialueen-investointisuunnitelma-hyvaksyttiin?publisherId=69818831&releaseId=69952676
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hyvinvointialueen-investointisuunnitelma-hyvaksyttiin?publisherId=69818831&releaseId=69952676
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75222/notice/108346/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75222/notice/108346/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75414/notice/108636/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75414/notice/108636/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75701/notice/109128/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75701/notice/109128/overview
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https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75987/notice/1

09581/overview  

• Hankintailmoitus 30.9. – kuljetusten hallinta- ja välityspalvelu 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75811/notice/1

09345/overview  

 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Valtiolta 12,8 miljoona euroa hyvinvointialueen valmisteluun. 

https://www.karkkilantienoo.fi/paikalliset/4827134 € 

• RKP:n kansanedustajat tyrmistyivät suunnitelmista lopettaa 

synnytystoiminta Lohjan sairaalassa. 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/82b0e8f5-36d0-485e-bb84-

f6c39a26a8dd €  

• SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä vastustaa Lohjan 

sairaalan synnytystoiminnan lakkauttamista. 

https://uusimaa.sdp.fi/yleinen/hus-ei-saa-lakkauttaa-lohjan-sairaalan-

synnytysosastotoimintaa-lansi-uudenmaan-sdpn-aluevaltuustoryhma-

linjaa/  

  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75987/notice/109581/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75987/notice/109581/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75811/notice/109345/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75811/notice/109345/overview
https://www.karkkilantienoo.fi/paikalliset/4827134
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/82b0e8f5-36d0-485e-bb84-f6c39a26a8dd
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/82b0e8f5-36d0-485e-bb84-f6c39a26a8dd
https://uusimaa.sdp.fi/yleinen/hus-ei-saa-lakkauttaa-lohjan-sairaalan-synnytysosastotoimintaa-lansi-uudenmaan-sdpn-aluevaltuustoryhma-linjaa/
https://uusimaa.sdp.fi/yleinen/hus-ei-saa-lakkauttaa-lohjan-sairaalan-synnytysosastotoimintaa-lansi-uudenmaan-sdpn-aluevaltuustoryhma-linjaa/
https://uusimaa.sdp.fi/yleinen/hus-ei-saa-lakkauttaa-lohjan-sairaalan-synnytysosastotoimintaa-lansi-uudenmaan-sdpn-aluevaltuustoryhma-linjaa/
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. 

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

aronkyto-vantaan-ja-keravan-hyvinvointialuejohtajaksi  

• Johtajavalinta 

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

o-valitsi-hyvinvointialueelle-nelja-toimialajohtajaa  

• Aluevaltuuston johtajavalintoja 29.9.ja päätöksiä 

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

to-valitsi-kirsi-levapelton-aikuissosiaalityon-ja-vammaispalvelujen-

toimialajohtajaksi  

o Johtajavalinta 

o Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman. Lisätietoa: 

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

FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2792022/Vantaan_ja_Kera

van_hyvinvointialueen_inv(1773)  

• Aluehallituksen 6.9. päätöksiä 

o Ateria- ja puhtauspalvelujen hankinta 

▪ ” Aluehallitus vahvisti hyvinvointialueen ateria- ja 

puhtauspalveluiden hankinnan periaatteet sekä valtuutti 

hallintovalmistelujohtajan käynnistämään kilpailun ja 

allekirjoittamaan tarjouspyynnön kokouksessaan 7.4.2022 § 

42.” 

▪ ” Hankinta on toteutettu PTCServices Oy:n johdolla 

neuvottelumenettelyllä. Hankintamenettely kuvattiin 

osallistumispyynnössä. Tarjouskilpailusta lähetettiin 

julkaistavaksi hankintailmoitus ja osallistumispyyntö Hilma-

ilmoituskanavassa 8.4.2022.” 

▪ ” Ehdokkaista Palmia Oy, Attendo Majakka Oy ja Sol 

Palvelut-ryhmittymä ja ISS Palvelut Oy valittiin tarjoajiksi 

neuvotteluihin 5.5.2022 tehdyn hallintovalmistelujohtajan 

päätöksen perusteella.” 

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://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/aluevaltuusto-valitsi-kirsi-levapelton-aikuissosiaalityon-ja-vammaispalvelujen-toimialajohtajaksi
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/aluevaltuusto-valitsi-kirsi-levapelton-aikuissosiaalityon-ja-vammaispalvelujen-toimialajohtajaksi
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/aluevaltuusto-valitsi-kirsi-levapelton-aikuissosiaalityon-ja-vammaispalvelujen-toimialajohtajaksi
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2792022/Vantaan_ja_Keravan_hyvinvointialueen_inv(1773)
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2792022/Vantaan_ja_Keravan_hyvinvointialueen_inv(1773)
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2792022/Vantaan_ja_Keravan_hyvinvointialueen_inv(1773)
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▪ ” Hankinnan arvo laskettuna neljälle (4) vuodelle on 

tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen perusteella 47 596 

852,00 euroa (alv. 0 %).” 

▪ ” Päätöksenteon perusteena on kokonaistaloudellinen 

edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 

käytetään halvinta hintaa, koska hankinnan kohteen 

laatutekijät on varmistettu hankinnalle asetetuilla 

vähimmäisvaatimuksilla.” 

▪ ” Aluehallitus päättää: 

▪ hankkia ateria- ja puhtauspalvelut Attendo Majakka Oy ja 

Sol Palvelut-ryhmittymältä siten, että sopimuskausi on 

voimassa 48 kuukautta sopimuksen allekirjoituksesta, jonka 

jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. 

▪ oikeuttaa hallintovalmistelujohtajan allekirjoittamaan ja 

hyväksymään ateria- ja puhtauspalveluita koskevat 

sopimukset, kun hankintapäätös on lainvoimainen.” 

• Aluehallituksen 14.9. päätöksiä https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1492022 

o Tulostuspalvelujen hankinta 

▪ ” Vantaan kaupungin ja Toshiba Tec Nordic Ab:n välisissä 

sopimuksissa on ehto, jonka mukaan Tilaajalla on oikeus 

siirtää sopimus oikeuksineen kolmannelle tilaajan 

organisaatiomuutoksen johdosta seuraavasti: 

▪ Tilaajalla on oikeus siirtää Sopimus sen tuomine 

oikeuksineen ja velvollisuuksineen sekä liitteineen Tilaajan 

organisaatiomuutoksien perusteella julkishallinnolliselle 

kolmannelle osapuolelle Toimittajalle tehtävällä kirjallisella 

ilmoituksella.” 

▪ ”Toshiba Tec Nordic Ab on 30.8.2022 päivätyssä 

tarjouksessaan tarjonnut Vantaan ja Keravan 

hyvinvointialueelle tulostuspalvelun arviohintaan 51 872 

euroa/kk (alv 0 %), sisältäen palvelinympäristön teknisestä 

kehityksestä tulevan 2 700 euroa lisäkustannuksen. 

Kustannukset muodostuvat tulostusmäärän mukaisesti. 

Kokonaishinta palvelun osalta on yhteensä 622 464 euroa/v 

(alv 0 %). Neljän (4) vuoden osalta 2 489 856 euroa (alv 0 

%).” 

▪ ” Aluehallitus päättää: 

https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1492022
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1492022
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▪ hankkia Toshiba Tec Nordic Ab:ltä 30.8.2022 saadun 

tarjouksen ja käytyjen neuvottelujen tuloksena 

tulostuspalvelun hinnaltaan 2 489 856 euroa (alv 0 %);” 

o Tietoliikennepalvelujen hankinta 

▪ ” Vantaan kaupunki on julkisena hankintana kilpailuttanut 

vuonna 2017 kaupungin tietoliikenteen palvelut ja 

päätöksellään 29.3.2017 § 33 valinnut palveluiden 

toimittajaksi DNA Oy:n.” 

▪ Sopimuksissa on ehtoja, joiden perusteella sopimuksen voi 

siirtää. 

▪ ” Aluehallitus päättää: 

▪ 1 .hankkia DNA Oyj:ltä 6.9.2022 saadun tarjouksen 

perusteella tietoliikennepalveluja siten, että 

hyvinvointialueen verkon erottamiskustannukset Vantaan 

kaupungin tietoliikenneverkosta ovat arviolta ovat 837 

773,90 euroa (alv 0 %) ja jatkuvien palvelujen kustannukset 

neljälle (4) vuodelle (2023–2026) ovat 1 829 681,60 euroa 

(alv 0 %); 

▪ 2. todeta, että kokonaiskustannukset ovat neljälle (4) 

vuodelle 2 667 455,50 euroa (alv 0 %);” 

o Lisäksi aluehallitus päätti suun terveydenhuollon tarvikkeiden ja 

laitteiden kilpailuttamisen aloittamisesta. 

• Aluevaltuuston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä haastattelussa (1.9.) 

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

tolla-edessa-loppuvuoden-siirtymakiri  

• Tiedote aluevaltuuston strategia- ja talousseminaarista (7.9.) 

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

o-kokoontui-strategia-ja-talousseminaariin-aulangolle-6-79  

• Tiedote aluehallituksen x.9. kokouksesta 

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

kiirehtii-tikkurilan-hyvinvointikeskusta  

• Hankintailmoitus 16.9. – vanhusten tehostettu palveluasuminen 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75266/notice/1

08420/overview (kokonaisarvo 200 milj, EUR) 

• Hankintailmoitus 16.9. – vammaisten palveluasuminen 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75268/notice/1

08422/overview (kokonaisarvo 76 milj, EUR) 

• Hankintailmoitus 25.9. – tilapäisen asumisen hankinta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75652/notice/1

09043/overview  

https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/aluevaltuustolla-edessa-loppuvuoden-siirtymakiri
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/aluevaltuustolla-edessa-loppuvuoden-siirtymakiri
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/aluevaltuusto-kokoontui-strategia-ja-talousseminaariin-aulangolle-6-79
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/aluevaltuusto-kokoontui-strategia-ja-talousseminaariin-aulangolle-6-79
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/aluehallitus-kiirehtii-tikkurilan-hyvinvointikeskusta
https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/aluehallitus-kiirehtii-tikkurilan-hyvinvointikeskusta
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75266/notice/108420/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75266/notice/108420/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75268/notice/108422/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75268/notice/108422/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75652/notice/109043/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75652/notice/109043/overview
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• Hankintailmoitus 25.9. – juomavesiautomaatit 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75695/notice/1

09110/overview  

 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Sininauha Oy:n korvaushoitopalvelut laajenevat hyvinvointialueelle. 

https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/sininauha-

oyn-korvaushoitopalvelut-laajenevat-vantaalle.html  

 

 

  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75695/notice/109110/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75695/notice/109110/overview
https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/sininauha-oyn-korvaushoitopalvelut-laajenevat-vantaalle.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/sininauha-oyn-korvaushoitopalvelut-laajenevat-vantaalle.html
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Etelä-Karjalan hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://eksote.fi/2022/06/etela-karjalan-

hyvinvointialueen-hyvinvointialuejohtajaksi-sally-leskinen/  

• Johtajavalinta. https://eksote.fi/2022/06/etela-karjalan-

hyvinvointialueen-pelastusjohtajaksi-jani-kareinen/  

• Aluevaltuuston 20.9. päätöksiä 

o Investointisuunnitelma 

▪ ” Aluehallituksessa ja aluehallituksen iltakoulussa 6.9.2022 

käsiteltiin lainanottovaltuuksia ja  niiden mahdollistamaa 

investointisuunnitelman sisältöä. Vuodelle 2023 voimassa 

olevat  lainanottovaltuudet, 153,9 milj. euroa, eivät 

mahdollista kaikkien välttämättömien  investointien ja 

vuokrakohteisiin tehtävien sitoumuksien toteuttamista  

investointisuunnitelmakaudella edes esitetyn 

suunnitelmavaihtoehdon V1 osalta. Joutsenon  paloaseman 

osalta todettiin, että vanhojen tilojen korvaaminen uusilla on 

kuitenkin  välttämätöntä pahojen sisäilmaongelmien takia. 

Tämä kohde lisättiin lainanottovaltuutta  sitoviin 

vuokrakohteisiin ja vastaavasti leikkaussalien korjauksen 

aloittamiseen suunniteltua  varausta hiukan pienennettiin 

tästä syystä. Näiden muutosten ja tehtyjen tarkennusten  

jälkeen esitettävä lainanottovaltuudet täyttävä 

investointisuunnitelma sitoisi  lainanottovaltuuksia yhteensä 

153,7 milj. euroa. Tästä sosiaali- ja terveydenhuollon osuus  

vanha lainakanta mukaan luettuna olisi 140,3 milj. euroa ja 

pelastustoimen osuus 13,4 milj.  euroa. Vaihtoehtoisten 

investointisuunnitelmien (V2 ja V3) todettiin ylittävän  

lainanottovaltuudet merkittävästi, joten niiden esittämistä 

ministeriölle tässä vaiheessa ei pidetty 

tarkoituksenmukaisena.” 

▪ ” Aluevaltuusto päättää hyväksyä investointisuunnitelman 

2023-2026 (2027->)  lainanottovaltuuksien puitteissa 

olevilta osin ja päättää, että ministeriöiden kanssa  

käynnistetään neuvottelut lisälainanottovaltuuksista 

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/
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välttämättömien investointien ja  toiminnan turvaamiseksi ja 

rahoittamiseksi.” 

o ”HUS-logistiikan / HUS yhtymän kilpailuttamiin 

hoitotarvikehankintoihin liittyminen” 

▪ Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että 

aluevaltuusto päättää: 

• - ostaa hoitotarvikkeet pääasiassa HUS Logistiikan / 

HUS yhtymän järjestämien yhteishankintojen kautta 

• - valtuuttaa yhteishankintayksikön suorittamaan 

kilpailutukset, tekemään hankintoja koskevat 

hankintapäätökset, solmimaan sopimukset toimittajien 

kanssa ja huolehtimaan sopimusten hallinnasta 

• - valtuuttaa Eksoten ja 1.1.2023 alkaen Etelä-Karjalan 

hyvinvointialueen hankinnoista vastaavan päällikön tai 

hänen sijaisensa allekirjoittamaan valtakirjat sekä 

muut mahdollisesti tarvittavat hankinta-asiakirjat 

hankintatarpeen hankkivasta yksiköstä selvitettyään.” 

▪ Päätös hyväksyttiin 

• Tiedote hyvinvointialueen johtamisjärjestelmästä (tiedote 9.9.) 

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

hyvinvointialueen-johtamisjarjestelma.html  

o ”Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskisen mukaan muiden 

hyvinvointialueiden valmiina oleviin hallintorakenteisiin verrattuna 

Etelä-Karjalassa on kevyin hallinto, 19 johtajatason tehtävää, 

mutta roolitus on kuitenkin sellainen, että sen kautta on aito 

mahdollisuus johtaa ja kehittää toimintaa perustehtävää tukien 

sekä vaikuttavuuteen ja strategiaan perustaen.” 

• Tiedote aluehallituksen 15.9. päätöksistä. 

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

hyvinvointialueen-aluehallituksen-paatokset-15.9.2022-

kokouksesta.html  

• Tiedote aluevaltuuston 20.9. päätöksistä. 

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

hyvinvointialueen-aluevaltuuston-paatokset-20.9.2022.html  

• Tiedote sosiaali- ja terveyspiirin aluehallituksen päätöksistä. 

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

sosiaali-ja-terveyspiirin-aluehallituksen-paatokset-27.9.2022.html  

• Hankintailmoitus 9.9. - silmätautien erikoislääkäri- ja päivystyspalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74941/notice/1

07909/overview  

https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-hyvinvointialueen-johtamisjarjestelma.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-hyvinvointialueen-johtamisjarjestelma.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-hyvinvointialueen-aluehallituksen-paatokset-15.9.2022-kokouksesta.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-hyvinvointialueen-aluehallituksen-paatokset-15.9.2022-kokouksesta.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-hyvinvointialueen-aluehallituksen-paatokset-15.9.2022-kokouksesta.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-hyvinvointialueen-aluevaltuuston-paatokset-20.9.2022.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-hyvinvointialueen-aluevaltuuston-paatokset-20.9.2022.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-sosiaali-ja-terveyspiirin-aluehallituksen-paatokset-27.9.2022.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-sosiaali-ja-terveyspiirin-aluehallituksen-paatokset-27.9.2022.html
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74941/notice/107909/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74941/notice/107909/overview
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• Hankintailmoitus 9.9. – ateriapalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74948/notice/1

07919/overview  

• Hankintailmoitus 22.9. – peruukit 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75638/notice/1

09027/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Pääkirjoituksessa kirjoitetaan hyvinvointialueiden rahoituksen 

lisätarpeesta. https://www.esaimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4989879  

• Kokoomuksen aluevaltuutetut ottavat kantaa kattavien palveluiden 

sairaalan puolesta. https://www.esaimaa.fi/paakirjoitus-

mielipide/5368626  

 

  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74948/notice/107919/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74948/notice/107919/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75638/notice/109027/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75638/notice/109027/overview
https://www.esaimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4989879
https://www.esaimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/5368626
https://www.esaimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/5368626
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Kymenlaakson hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://kymenhva.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta 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 Johtajavalinta. 

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” 

• Aluehallituksen 5.9. kokouksen päätöksiä. https://kymenhva.fi/wp-

content/uploads/2022/09/Aluehallitus-poytakirja-5.9.2022-1.pdf  

o Työterveyshuollon järjestäminen 

▪ ” Kilpailutuksen kohteena ovat työterveyshuollon palvelut 

Kymenlaakson hyvinvointialueen ja sen konserniin 

kuuluvien tytäryhteisöjen työntekijöille.” 

▪ ” Hankinta ja sen sopimus tulee alkamaan 1.1.2023 ja 

olemaan voimassa toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla 

Kymenlaakson hyvinvointialueen irtisanoessa sopimuksen 

ja 12 kk palveluntuottajan irtisanoessa sopimuksen.” 

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/2022/09/Aluehallitus-poytakirja-5.9.2022-1.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/09/Aluehallitus-poytakirja-5.9.2022-1.pdf
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▪ ”Aluehallitus päättää käynnistää työterveyshuollon 

kilpailutuksen.” 

o Hyvinvointialueiden ja Kuntaliiton palveluyhtiö 

▪ ” Kuntaliiton johto on esittänyt hyvinvointialueiden johdolle 

tarjouksen hyvinvointialueiden ja Kuntaliiton yhteisen 

palveluyhtiön perustamiseksi. Tavoitteena on, että 

Kuntaliitto ja hyvinvointialueet sopisivat yhteistyöstä, 

rakenteesta ja toiminnan rahoittamisesta vuoden 2022 

aikana niin, että mahdollisesti perustettava uusi yhtiö voisi 

aloittaa toimintansa 1.1.2023.” 

▪ ” Aluehallitus päättää nimetä hallintojohtaja Ari Nevalaisen 

Kymenlaakson hyvinvointialueen yhdyshenkilöksi 

hyvinvointialueiden ja Kuntaliiton yhteisen palveluyhtiön 

perustamisen valmistelua koordinoivaan ohjausryhmään ja 

varahenkilöksi muutosjohtaja Lauri Lehdon.” 

• Aluevaltuuston 27.9. päätöksiä. https://kymenhva.fi/wp-

content/uploads/2022/10/Aluevaltuusto7-270922-poytakirja.pdf  

o DigiFinland Oy:n osakemerkintä. 

▪ ” 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- ja terveydenhuollon palveluita.” 

▪ ” Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto 

▪ - merkitsee 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) 

osakkeitaolennaisilta osin liitteen mukaisin ehdoin; sillä 

edellytyksellä, että Kymenlaakson hyvinvointialueelle 

tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita” 

▪ ” Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.” 

o Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian. 

https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/10/Kymenlaakson-

hyvinvointialueen-

strategia_Aluevaltuusto_27.9.2022_%C2%A769-1.pdf  

o Investointisuunnitelma: 

▪ ” Valtioneuvosto on päättänyt 16.6.2022 (VM/2022/109) 

Kymenlaakson hyvinvointialueen lainanottovaltuuden 

https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/10/Aluevaltuusto7-270922-poytakirja.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/10/Aluevaltuusto7-270922-poytakirja.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/10/Kymenlaakson-hyvinvointialueen-strategia_Aluevaltuusto_27.9.2022_%C2%A769-1.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/10/Kymenlaakson-hyvinvointialueen-strategia_Aluevaltuusto_27.9.2022_%C2%A769-1.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/10/Kymenlaakson-hyvinvointialueen-strategia_Aluevaltuusto_27.9.2022_%C2%A769-1.pdf
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määräksi 2023 vuodelle 225.445.146 €. Lainanottovaltuus 

koskee vain hyvinvointialuetta, eikä rajoita 

hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhtiöiden 

lainanottovaltuutta.” 

▪ ” Investointisuunnitelman mukainen investointi vuodelle 

2023 on 7,5M€ ja investointeja vastaavien sopimuksien 

arvo toteutumisajankohdan mukaisesti 35,6 M€. 

Investointisuunnitelman mukainen hankkeisiin sitoutumisen 

arvo vuodelle 2023 on 137,5 M€. Investointisuunnitelman 

arvo suunnittelukaudelle 2023 - 2027 on 199,1 M€.” 

▪ Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman. 

• Haastattelussa hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman (tiedote 1.9.) 

https://kymenhva.fi/blog/2022/09/01/hyvinvointialuejohtaja-harri-

hagman-haluaa-oppia-tuntemaan-ihmiset-ja-etta-ihmiset-oppivat-

tuntemaan-hanet/  

• Tiedote aluehallituksen 5.9. kokouksesta. 

https://kymenhva.fi/blog/2022/09/05/aluehallituksessa-5-9-esilla-

hyvinvointialuestrategia-ja-vuoden-2023-talousarviokehys/  

• Tiedote aluehallituksen 19.9. kokouksesta. 

https://kymenhva.fi/blog/2022/09/19/aluehallitus-nimesi-

henkilostojaoston-jasenet/  

• Tiedote aluevaltuuston 27.9. kokouksesta. 

https://kymenhva.fi/blog/2022/09/27/aluevaltuusto-hyvaksyi-

kymenlaakson-hyvinvointialuestrategian-ja-palvelustrategian/  

• Videotervehdyksessä hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman (tiedote 

22.9.) https://kymenhva.fi/blog/2022/09/22/harri-hagmanin-taival-vt-

hyvinvointialuejohtajana-on-kaynnistynyt-tutustuen-ja-verkostoituen/  

• Hankintailmoitus 9.9. – työterveyshuollon palvelut (HUOM! DL jo 30.9., 

mutta nosto hankinnan merkittävyyden vuoksi.) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74944/notice/1

07913/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Hyvinvointialueen täytyy säästää 25 miljoonaa euroa jo aloittaessaan. 

https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/4860342 € 

• Työhönvalmennusyksikköjä ollaan lakkauttamassa – jatkossa 

ostopalveluna? https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/4874070  € 

https://kymenhva.fi/blog/2022/09/01/hyvinvointialuejohtaja-harri-hagman-haluaa-oppia-tuntemaan-ihmiset-ja-etta-ihmiset-oppivat-tuntemaan-hanet/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/01/hyvinvointialuejohtaja-harri-hagman-haluaa-oppia-tuntemaan-ihmiset-ja-etta-ihmiset-oppivat-tuntemaan-hanet/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/01/hyvinvointialuejohtaja-harri-hagman-haluaa-oppia-tuntemaan-ihmiset-ja-etta-ihmiset-oppivat-tuntemaan-hanet/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/05/aluehallituksessa-5-9-esilla-hyvinvointialuestrategia-ja-vuoden-2023-talousarviokehys/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/05/aluehallituksessa-5-9-esilla-hyvinvointialuestrategia-ja-vuoden-2023-talousarviokehys/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/19/aluehallitus-nimesi-henkilostojaoston-jasenet/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/19/aluehallitus-nimesi-henkilostojaoston-jasenet/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/27/aluevaltuusto-hyvaksyi-kymenlaakson-hyvinvointialuestrategian-ja-palvelustrategian/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/27/aluevaltuusto-hyvaksyi-kymenlaakson-hyvinvointialuestrategian-ja-palvelustrategian/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/22/harri-hagmanin-taival-vt-hyvinvointialuejohtajana-on-kaynnistynyt-tutustuen-ja-verkostoituen/
https://kymenhva.fi/blog/2022/09/22/harri-hagmanin-taival-vt-hyvinvointialuejohtajana-on-kaynnistynyt-tutustuen-ja-verkostoituen/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74944/notice/107913/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74944/notice/107913/overview
https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/4860342
https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/4874070
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• Uutinen hyvinvointialueen säästöpaineista – 77 miljoonaa euroa 

säästettävä seuraavan kolmen vuoden aikana. 

https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/4901748 € 

• Kymenlaakso aluehallituksen jäsen Joona Mielonen (vas.) ottaa kantaa 

hyvinvointialueen tilanteeseen. 

https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4888901  

• Pääkirjoituksessa ollaan huolissaan 77 miljoonan euron säästöistä. 

https://www.kouvolansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4987237 € 

 

  

https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/4901748
https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4888901
https://www.kouvolansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4987237
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue 
 

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

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://www.paijatha.fi/petri-virolainen-pitaa-henkiloston-

jaksamisen-ja-riittavyyden-varmistamista-tarkeimpana-tehtavanaan-

hyvinvointialuejohtajana/  

• Tiedote johtajavalinnasta (14.9.) https://www.paijatha.fi/eija-kinnunen-

opiskeluhuollon-paallikoksi-hyvinvointialueelle/  

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 5.9. päätöksiä  

o Insuliinipumppujen ja glukoosiseurannan järjestelmien hankinta 

▪ ” Hallitus päättää, että se antaa suostumuksensa Helsingin 

ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-

Logistiikkapalveluiden insuliinipumppujen ja tarvikkeiden, 

glukoosin erillisseurannan järjestelmien yhteishankintaan 

osallistumiselle sekä valtakirjojen (liite 1) 

allekirjoittamiselle.” 

• Aluevaltuuston 12.9. päätöksiä. https://phhyky-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=634737  

o Investointisuunnitelma 

▪ ”Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vahvistettu 

lainanottovaltuus vuodeksi 2023 on reilut 219 miljoonaa 

euroa.” 

▪ ”Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensimmäinen 

investointisuunnitelma on liitteenä. Hyvinvointialueen 

lainanottovaltuus, ja aiemmin kilpailutettu 141 miljoonan 

euron vuonna 2023 nostettavissa oleva laina, riittävät 

investointien rahoitukseen. Lainanottovaltuuden puitteissa 

hyvinvointialue nostaa arviolta 58 miljoonaa euroa lisälainaa 

vuonna 2023.” 

▪ Aluevaltuusto hyväksy invesointisuunnitelman. 

• Tiedote aluehallituksen 5.9. kokouksesta (tiedote 5.9.). 

https://www.paijatha.fi/aluehallitus-hyvaksyi-hyvinvointialueen-

ensimmaisen-talouskehyksen/  

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/eija-kinnunen-opiskeluhuollon-paallikoksi-hyvinvointialueelle/
https://www.paijatha.fi/eija-kinnunen-opiskeluhuollon-paallikoksi-hyvinvointialueelle/
https://phhyky-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=634737
https://phhyky-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=634737
https://www.paijatha.fi/aluehallitus-hyvaksyi-hyvinvointialueen-ensimmaisen-talouskehyksen/
https://www.paijatha.fi/aluehallitus-hyvaksyi-hyvinvointialueen-ensimmaisen-talouskehyksen/
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• Tiedote aluehallituksen 19.9. kokouksesta (tiedote 19.9.).  

https://www.paijatha.fi/aluehallitus-perusti-virkoja-hyvinvointialueelle/  

o ” Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden sopimuksia hyvinvointialueelle” 

▪ ”Aluehallitus päätti osaltaan, että nykyiset Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymän sopimukset ateria- ja 

laitoshuoltopalveluista voidaan muuttaa koskemaan koko 

hyvinvointialuetta." 

▪ ”Kuntayhtymä hankkii ateriapalvelut Attendo Oy:ltä. Ensi 

vuoden alusta sopimusta on tarkoitus laajentaa koskemaan 

Heinolan kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- 

ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Eteva-kuntayhtymältä 

siirtyvien asumispalvelujen yksiköiden ateriapalveluiden 

tuottamista.” 

▪ ”Laitoshuoltopalveluista kuntayhtymällä on sopimus Päijät-

Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n kanssa. Tämä sopimus 

on tarkoitus laajentaa koskemaan Heinolan kaupungilta 

siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tarvitsemia 

laitoshuoltopalvelua.” 

• Tiedotteissa kritisoidaan hyvinvointialueen rahoituksen määräytymistä. 

(tiedotteet, syyskuu). https://www.paijatha.fi/hyvinvointialueiden-

rahoitus-ei-palkitse-edellakavijoita/ , 

https://www.paijatha.fi/yliopistosairaalalisa-siirtaisi-perusteetta-

rahoitusta-suurimmille-hyvinvointialueille/ ja 

https://www.paijatha.fi/blogissamme-paijat-hame-ensin/  

o ”Päijät-Häme on myös monin tavoin kehittänyt myös 

palvelutuotantoaan, esimerkiksi innovoimalla yhteisyritys Harjun 

terveyden sosiaali- ja terveyskeskuspalveluiden tuotantoon. 

Edistyksellisyydestä ei kuitenkaan palkita, vaan tuleva 

hyvinvointialue saa valtiolta vain vähemmän rahoitusta. Lisäksi 

henkilöstön palkkoja on jo yhdenmukaistettu pitkäjänteisesti 

omistajakuntien rahoilla – nyt osa hyvinvointialueista haluaa 

maksattaa tämän kokonaan valtiolla.” 

• Hankintailmoitus 18.9. – lääkeautomaatit 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75371/notice/1

08576/overview  

 

 

https://www.paijatha.fi/aluehallitus-perusti-virkoja-hyvinvointialueelle/
https://www.paijatha.fi/hyvinvointialueiden-rahoitus-ei-palkitse-edellakavijoita/
https://www.paijatha.fi/hyvinvointialueiden-rahoitus-ei-palkitse-edellakavijoita/
https://www.paijatha.fi/yliopistosairaalalisa-siirtaisi-perusteetta-rahoitusta-suurimmille-hyvinvointialueille/
https://www.paijatha.fi/yliopistosairaalalisa-siirtaisi-perusteetta-rahoitusta-suurimmille-hyvinvointialueille/
https://www.paijatha.fi/blogissamme-paijat-hame-ensin/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75371/notice/108576/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75371/notice/108576/overview
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UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Pääkirjoituksessa vaaditaan lisäaikaa hoitajamitoituksen 

toteuttamiseen. https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4861378  

• Haastattelussa hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen 

https://www.itahame.fi/paikalliset/5076372 € 

• Mielipidekirjoituksessa hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja 

Kristiina Hämäläinen (kok.) ja hyvinvointialueen talousjohtaja Antti 

Niemi kritisoivat rahoituksen määräytymisen periaatteita. 

https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/5145759  

• Aluevaltuutettu Seppo Korhonen (pro Lahti) kysyy onko hyvinvointialue 

jo lähtökohtaisesti perässä talouden suhteen. 

https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/5340606  

• Hyvinvointialueen johtajien paikat eivät tule hakuun. 

https://www.ess.fi/paikalliset/5354471 € 

• Hartola toivoo sote-palveluiden kilpailutusta. 

https://www.itahame.fi/paikalliset/5355705 € 

• Hyvinvointialue kritisoi yliopistosairaalalisää. 

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/d193c7c4-86da-4718-bdf8-

c7b19c8078cc  

• Hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus kasvanut kahdeksalla 

miljoonalla tuoreimmissa laskelmissa. 

https://www.itahame.fi/paikalliset/5365816 € 

• Vuodesta 2024 alkaen alueen rahoitus uhkaa pienentyä 11,2 miljoonaa 

euroa. https://www.itahame.fi/paikalliset/5365938 € 

• Hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen ei halua esittää säästöjä. 

https://www.ess.fi/paikalliset/5366743 € 

• Pääkirjoituksessa kritisoidaan yilopistosairaalalisää, joka on viemässä 

mlijoonia hyvinvointialueelta. https://www.ess.fi/paakirjoitus-

mielipide/5375610  

 

 

 

 

  

https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4861378
https://www.itahame.fi/paikalliset/5076372
https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/5145759
https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/5340606
https://www.ess.fi/paikalliset/5354471
https://www.itahame.fi/paikalliset/5355705
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/d193c7c4-86da-4718-bdf8-c7b19c8078cc
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/d193c7c4-86da-4718-bdf8-c7b19c8078cc
https://www.itahame.fi/paikalliset/5365816
https://www.itahame.fi/paikalliset/5365938
https://www.ess.fi/paikalliset/5366743
https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/5375610
https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/5375610
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Länsi-Suomen yhteistyöalue 

Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/aluevaltuusto-sinetoi-

kinnusen-valinnan/  

• Johtajavalinta. https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/linda-jakobsson-pada-

valittiin-hyvinvointialueen-hallintojohtajaksi/  

• Tiedote aluevaltuuston 12.9. kokouksesta. 

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/yli-40-uutta-virkaa-tai-toimea-

pohjanmaan-hyvinvointialueelle/  

• Hankintailmoitus 7.9. – henkilöstöetujen maksuvälinepalvelu 

(tietopyyntö) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74794/notice/1

07677/overview   

• Hankintailmoitus 20.9. – sydämen ultraäänilaite 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75455/notice/1

08722/overview  

• Hankintailmoitus 20.9. – ultraäänilaite 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75459/notice/1

08726/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• n/a 

 

 

 

  

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/yli-40-uutta-virkaa-tai-toimea-pohjanmaan-hyvinvointialueelle/
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/yli-40-uutta-virkaa-tai-toimea-pohjanmaan-hyvinvointialueelle/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74794/notice/107677/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74794/notice/107677/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75455/notice/108722/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75455/notice/108722/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75459/notice/108726/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75459/notice/108726/overview


 

www.valuecoaching.fi 

48 

Satakunnan hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://satasote.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta.  https://satasote.fi/satakunnan-hyvinvointialuejohtajaksi-

valittiin-kirsi-varhila/  

• Aluehallitus valitsi johtajia kokouksessaan 17.6. 

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

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen päätöksiä 15.8. 

http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=530  

o Johtajavalinta 

o Vakuutusturvan hankinta: 

▪ ” Aluehallitus päättää 

▪ hyväksyä LähiTapiola keskinäisen vakuutusyhtiön 

tarjouksenkokonaistaloudellisesti edullisimpana. 

Tarjouspyynnön mukaisesti uusivakuutussopimus astuu 

voimaan 1.1.2023, ja on voimassa toistaiseksi 

▪ antaa hyvinvointialuejohtajalle valtuudet allekirjoittaa 

vakuutusturvanvoimaan saattamiseen tarvittavat asiakirjat.” 

• Aluevaltuuston 26.9. päätöksiä 

http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=504  

o DigiFinland Oy:n osakkeiden merkintä 

▪ ” DigiFinland Oy ja sen omistusrakenteen laajentaminen 

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” 

▪ ”aluevaltuusto päätti, 

▪ sillä edellytyksellä, että Satakunnan hyvinvointialueelle 

tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita: 

▪ -merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355–7) 

osakkeitaolennaisilta osin liitteen 2 mukaisin ehdoin;” 

o Investointisuunnitelma 

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=530
http://satasotejulkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=504
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▪ ” Satakunnan hyvinvointialueen vahvistettu 

lainanottovaltuus vuodeksi 2023 on noin 370 miljoonaa 

euroa. Hyvinvointialueen lainanottovaltuus riittää 

investointien rahoitukseen. Lainanottovaltuuden puitteissa 

hyvinvointialue nostaa arviolta 25 miljoonaa euroa lainaa 

vuonna 2023.” 

▪ ” aluevaltuusto päätti 

▪ hyväksyä liitteenä olevan investointisuunnitelmaesityksen 

toimitettavaksi ministeriöille ja talousarvion valmistelun 

jatkamisen sen pohjalta.” 

o Sairaanhoitopiirin peruspääoman palautusta koskeva asia 

▪ ” Asiassa on kyse Satakunnan hyvinvointialueen 

(jäljempänä: ”Hyvinvointialue”) ja siihen yhdistyvän 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä: 

”Sairaanhoitopiiri”) välisestä suhteesta, tarkemmin 

Sairaanhoitopiirin peruspääoman palauttamisesta 

Sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ennen Sairaanhoitopiirin 

purkautumista ja sen varojen ja velkojen siirtymistä 

Hyvinvointialueelle. Sairaanhoitopiiri on valmistellut 

Sairaanhoitopiirin jäsenkunnille tapahtuvaa peruspääoman 

palauttamista ja alistanut asian hyvinvointialueen 

aluevaltuuston hyväksynnälle ((616/2021 Laki sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 

voimaanpanosta, 39§).” 

▪ ”Palautuspäätöksen taustalla on Sairaanhoitopiirissä 

käytössä ollut investointien poikkeuksellinen rahoitusmalli. 

Palautuksella tavoitellaan Hyvinvointialueen ja 

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asettamista objektiivisesti 

arvioituna tasapuoliseen asemaan muiden 

hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.” 

▪ ” aluevaltuusto päättää  

▪ antaa suostumuksensa Satakunnan sairaanhoitopiirille 

palauttaa peruspääomaansa sairaanhoitopiirin 

jäsenkunnille sekä jättää jäsenkunnilta perimättä siihen 

kuuluvia eriä yhteensä enintään 25.699.492,05 euroa ja 

lisätä ulkoista velkaa sairaanhoitopiirissä tätä vastaavalla 

määrällä ennen sen varojen ja velkojen siirtymistä 

Hyvinvointialueelle 1.1.2023.” 
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▪ Aluevaltuustossa ehdotettiin myös peruspääoman 100% 

paalutusta, mutta ehdotus hävisi äänestyksessä. 

• Tiedote aluehallituksen 5.9. päätöksistä (tiedote 5.9). 

https://satasote.fi/aluehallitus-hyvaksyi-vastuualueet-ja-perusti-

tarvittavat-virat-omaishoitajien-tukiin-palataan-ensi-viikolla/  

• Tiedote aluehallituksen 12.9. päätöksistä (tiedote 12.9.) 

https://satasote.fi/aluehallitus-kasitteli-investointisuunnitelmaa-ja-

hyvaksyi-strategian-ja-jarjestamisen-vastuualueen/  

• Tiedote aluehallituksen 19.9 päätöksistä (tiedote 19.9) 

https://satasote.fi/aluehallitus-kasitteli-tyoterveyshuoltoa-

jarjestoavustuksia-ja-viestintaa/  

• Tiedote aluevaltuuston 26.9. päätöksistä (tiedote 26.9.) 

https://satasote.fi/aluevaltuusto-hyvaksyi-investointisuunnitelman-ja-

paatti-peruspaaoman-palautuksesta-satakunnan-sairaanhoitopiirissa/  

• Hankintailmoitus 7.9. – asunnonmuutostöiden rakennuspalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74848/notice/1

07769/overview  

• Hankintailmoitus 21.9. – henkilökuljetukset 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75450/notice/1

08712/overview  

• Hankintailmoitus 26.9. – verkkosivustot 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75736/notice/1

09198/overview  

• Hankintailmoitus 27.9. – perintäpalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75702/notice/1

09129/overview  

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Satakunnan Yrittäjät kritisoivat hyvinvointialueen hankintoja. 

https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009041966.html  

o ” Uusi hyvinvointialueemme on jo nyt ollut julkisuudessa 

palveluhankinnoilla, joilla on vältetty julkisia kilpailutuksia, eli 

hankkimalla työterveyspalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon 

järjestelmät sekä palkanlaskentapalvelut osittain omistamiltaan 

sidosyksiköltä. Tällaisia muita tukipalveluita, jotka ovat jo 

mahdollisesti keskusteluissa esillä, ovat esimerkiksi ruokahuolto 

sekä siivouspalvelut.” 

o ”Yrittäjäjärjestö edellyttää, että sote-alueet hankkivat palvelut 

avoimesti markkinoilta kilpailutuksin. Vain näin voidaan vertailla 

https://satasote.fi/aluehallitus-hyvaksyi-vastuualueet-ja-perusti-tarvittavat-virat-omaishoitajien-tukiin-palataan-ensi-viikolla/
https://satasote.fi/aluehallitus-hyvaksyi-vastuualueet-ja-perusti-tarvittavat-virat-omaishoitajien-tukiin-palataan-ensi-viikolla/
https://satasote.fi/aluehallitus-kasitteli-investointisuunnitelmaa-ja-hyvaksyi-strategian-ja-jarjestamisen-vastuualueen/
https://satasote.fi/aluehallitus-kasitteli-investointisuunnitelmaa-ja-hyvaksyi-strategian-ja-jarjestamisen-vastuualueen/
https://satasote.fi/aluehallitus-kasitteli-tyoterveyshuoltoa-jarjestoavustuksia-ja-viestintaa/
https://satasote.fi/aluehallitus-kasitteli-tyoterveyshuoltoa-jarjestoavustuksia-ja-viestintaa/
https://satasote.fi/aluevaltuusto-hyvaksyi-investointisuunnitelman-ja-paatti-peruspaaoman-palautuksesta-satakunnan-sairaanhoitopiirissa/
https://satasote.fi/aluevaltuusto-hyvaksyi-investointisuunnitelman-ja-paatti-peruspaaoman-palautuksesta-satakunnan-sairaanhoitopiirissa/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74848/notice/107769/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74848/notice/107769/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75450/notice/108712/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75450/notice/108712/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75736/notice/109198/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75736/notice/109198/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75702/notice/109129/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75702/notice/109129/overview
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009041966.html
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hintaa ja laatua, mikä on alueemme veronmaksajan ja sote-

alueen asiakkaan etu.” 

o ”AVOIMELLA – ja laadukkuutta vaativalla – kilpailutuksella 

markkinoilta saadaan myös parhaat ja taatusti toimivimmat 

ratkaisut hyvinvointialueen asiakkaiden, eli meidän kaikkien 

kuntalaisten, käyttöön. Kyseisillä kilpailutetuilla 

palvelusopimuksilla kun on sisään kirjoitettuna palveluveloituksen 

maksamiseen sidottu palvelutasovaade ilman sidosyksikön 

kanssa tehtyä ”pakkokihlausta”.” 

• Kokoomuksen aluevaltuutetut vaativat sairaanhoitopiirin 

peruspääomien palauttamista täysimääräisesti.  

https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009090729.html  

  

https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009090729.html
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://vshyvinvointialue.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-

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

• Aluehallitus päätti 1.7.2022 tulosaluejohtajien valinnasta. 

o Johtajavalinta 

• Konsernipalvelujen johtajanimityksiä (tiedote 3.8.) 

https://vshyvinvointialue.fi/personnel/varsinais-suomen-

hyvinvointialueen-konsernipalvelujen-johtajanimityksia/  

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 6.9. päätöksiä. 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1213  

o Elisa Oyj:n puhelinpalveluiden siirtotyö  

▪ ” Aikataulusyistä kokonaisuuden julkista hankintaa ei ehditä 

toteuttaa vuonna 2022. Joka tapauksessa toimia olisi 

tehtävä jokaista luovuttavaa organisaatiota kohden 

siirtyvien sopimustenkin osalta ja valtaosa organisaatioista 

pyrkii "jakamaan" nykyiset sopimukset, jolloin kaikista 

nykyjärjestelmistä on irtauduttava. Projektien rinnakkainen 

järjestäminen koko alueen toimijoiden kesken on riskialtista 

monimutkaisuuden, yhteensovittamisen ja hallinnan määrän 

tarpeen vuoksi. Tämän haasteen hillitsemiseksi, ICT-

hankkeen ohjausryhmä asetti tavoitteeksi keskittää 

luovuttavien organisaatioiden puhelinjärjestelmiä yhteen 

ympäristöön.” 

▪ ” Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan 

hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai 

yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty 

toimittaja voi toteuttaa hankinnan ja järkeviä vaihtoehtoisia 

tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen 

johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. 

Nyt päätöksenteon kohteena oleva hankinta voidaan tehdä 

mainitun lainkohdan nojalla suorahankintana.” 

▪ ”Aluehallitus päättää 

▪ 1. hankkia Elisa Oyj:ltä esityksen mukaisesti 

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.fi/personnel/varsinais-suomen-hyvinvointialueen-konsernipalvelujen-johtajanimityksia/
https://vshyvinvointialue.fi/personnel/varsinais-suomen-hyvinvointialueen-konsernipalvelujen-johtajanimityksia/
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1213
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▪ a. puhelinpalveluiden toteutusprojektin 

▪ b. tämän kautta kiinnittyvät siirron kannalta välttämättömät 

puhelinliittymät ja -järjestelmät, 

▪ c. käyttöveloitusperustaiset palvelut, kuten 

soitonsiirtopalvelut hinnaston mukaan laajentamatta 

luovuttavien organisaatioiden nykyisestä palvelutasosta. 

▪ 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan 

hankintasopimuksen.” 

• Aluehallituksen 13.9. päätöksiä 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1268 

o Työterveyshuollon järjestäminen 

▪ ” Aluehallitus päättää 

▪ 1. pitää voimassa 28.6.2022 § 168 tekemänsä 

työterveyspalvelujen palvelutasopäätöksen huomioiden n. 

40 potilaan lyhytterapiavaikuttavuuskokeilun 

▪ 2. että työterveyshuollon hyvinvointialueelle siirtyvän 

henkilöstön työterveyshuolto ja järjestämisvastuun alainen 

yrittäjille tarjottava lakisääteinen työterveyshuolto 

toimeenpannaan 1.1.2023 Varsinais-Suomen 

hyvinvointialueella noudattamalla esittelytekstissä mainittuja 

jatkovalmistelun periaatteita 

▪ 3. että työterveyshuollon kilpailutus käynnistetään keväällä 

2023 niiden sopimusten uusimiseksi, jotka on neuvoteltu 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja yksityisten 

työterveyshuollon palveluntuottajien välille huomioiden 

myös Somero ja Parainen, joilla ei ole tiedossa olevaa 

sopimusta yksityisten palveluntuottajien kanssa. 

o Vakuutuspalvelujen hankinta 

▪ ” Varsinais-Suomen hyvinvointialue on pyytänyt 2.7.2022 

Hilmassa ja TED-portaalissa julkaistulla tarjouspyynnöllä 

tarjouksia hyvinvointialueen vakuutusturvaksi 1.1.2023 

alkaen toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin. 

Tarjouspyyntö perustui vakuutusten hankinnan 

periaatteisiin, jotka aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 

14.6.2022 §128. Kilpailuttamisen on toteuttanut 

vakuutusmeklari Rewenda Oy hyvinvointialueen 

toimeksiannosta.” 

▪ ”Aluehallitus päättää, että hyvinvointialueen 

vakuutuspalvelut hankitaan 1.1.2023 alkaen tarjouspyynnön 

mukaisesti Lähi-Tapiola Keskinäinen vakuutusyhtiöltä. 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1268
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Lisäksi hankitaan tarjouspyynnön mahdollistaman option 

mukainen oikeusturvavakuutus. Hallitus valtuuttaa 

hankejohtaja Arja Pesosen allekirjoittamaan vakuutusturvan 

voimaan saattamiseen tarvittavat asiakirjat.” 

• Tiedote aluehallituksen 6.9. päätöksistä (tiedote 7.9.) 

https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-

kokouksen-paatokset-tiistaina-6-9-2022/  

• Tiedote aluehallituksen 13.9. päätöksistä (tiedote 14.9.)  

https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-

kokouksen-paatokset-tiistaina-13-9-2022/  

• Tiedote aluevaltuuston 21.9. päätöksistä (tiedote 21.9.)   

https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluevaltuuston-

kokouksen-paatokset-keskiviikkona-21-9-2022/  

o ”Hyvinvointialueen strategia hyväksytty” 

▪ ”Aluevaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen 

hyvinvointialueen strategian. Hyvinvointialueemme 

olemassaolon tarkoitus on kiteytetty virkkeeseen 

Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia 

yhdessä, joka päivä.” 

▪ ”Arvot muodostavat yhteisen tekemisen perustan. 

Hyvinvointialueelle on henkilöstökyselyn ja laajojen 

sidosryhmien yhteisten keskustelujen myötä kiteytetty 

kolme arvoa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 

toimimme yhdessä: 

• Arvostavan yhdenvertaisesti– Pidämme huolta 

jokaisesta. 

Tarjoamme palveluja tarpeiden mukaan; 

yhdenvertaisesti, yhdessä sovittujen periaatteiden 

mukaisesti. 

• Vastuullisen vaikuttavasti– Osaamme asiamme. 

Teemme tuloksekasta työtä ja tutkimusta. Käytämme 

varoja aidosti vaikuttaviin kohteisiin ja uudistamme 

rohkeasti. Parannamme yhteiskuntaa ja 

ympäristöämme. 

• Ystävällisesti ammattitaidolla– Kohtaamme ihmiset 

ihmisinä; 

varsinaissuomalaisella ystävyydellä ja 

ammattitaidolla. Kuuntelemme ja otamme erilaiset 

mielipiteet huomioon päätöksenteossa.” 

▪ ”Kunnianhimoisesti kohti tulevia vuosia 

https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-kokouksen-paatokset-tiistaina-6-9-2022/
https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-kokouksen-paatokset-tiistaina-6-9-2022/
https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-kokouksen-paatokset-tiistaina-13-9-2022/
https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-kokouksen-paatokset-tiistaina-13-9-2022/
https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluevaltuuston-kokouksen-paatokset-keskiviikkona-21-9-2022/
https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluevaltuuston-kokouksen-paatokset-keskiviikkona-21-9-2022/
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▪ Hyvinvointialueen visiona on tulevina vuosina olla 

ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama 

yliopistollinen hyvinvointialue. Turvaamme yhdessä 

kumppaniemme kanssa terveyttä ja hyvinvointia kaikille 

varsinaissuomalaisille, kaksikielisesti.” 

o ”Painopisteemme loppuvuodelle 

▪ ”Nyt hyväksyttiin ylätason strategia, joka osoittaa 

vuodenvaihteessa aloittavalle hyvinvointialueelle suunnan 

ja valitsee painopisteet.” 

▪ ”– Kaikkein tärkeitä tämän loppuvuoden aikana on varmistaa 

se, että palvelut jatkuvat ja homma toimii, kiteyttää 

elokuussa hyvinvointialueen johtajana aloittanut Tarmo 

Martikainen.” 

▪ ”Loppuvuoden 2022 painopistenä on, että muutoksessa ei 

synny katkoja kansalaisten palveluihin eikä häiriöitä 

palkanmaksuun, sosiaalietuuksien maksuun, 

hyvinvointialueen laskujen maksuun tai asiakasmaksujen 

keräämiseen.” 

▪ ”Hyvinvointialueen varsinaisiin palveluihin pureutuva niin 

sanottu palvelustrategia valmistuu ensi vuonna.” 

• Tiedote aluehallituksen 27.9. päätöksistä (tiedote 28.9.) 

https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-

kokouksen-paatokset-tiistaina-27-9-2022/  

• Hankintailmoitus 4.9. – Gemini -ohjelmiston muutostyö (suorahankinta) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74746/notice/1

07590/overview  

• Hankintailmoitus 19.9. – laminaarivirtauskaapit 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75418/notice/1

08644/overview  

• Hankintailmoitus 23.9. – neuropsykologiset tutkimuspalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75526/notice/1

08826/overview  

• Hankintailmoitus 30.9. – matkatoimistopalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75821/notice/1

09357/overview  

• Hankintailmoitus 30.9. – potilassängyt jne. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75814/notice/1

09349/overview  

 

https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-kokouksen-paatokset-tiistaina-27-9-2022/
https://vshyvinvointialue.fi/varsinais-suomen-aluehallituksen-kokouksen-paatokset-tiistaina-27-9-2022/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74746/notice/107590/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74746/notice/107590/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75418/notice/108644/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75418/notice/108644/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75526/notice/108826/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75526/notice/108826/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75821/notice/109357/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75821/notice/109357/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75814/notice/109349/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75814/notice/109349/overview
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UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Uutisessa kerrotaan hyvinvointialueen palkkabudjetin olevan lähen 

miljardi euroa. https://www.ts.fi/uutiset/5755026 € 

• Jutussa kerrotaan hyvinvointialueen valmistelusta. 

https://www.salonjokilaakso.net/anneli-pahta-uskoo-yhteistyon-

voimaan-sotepalvelujen-rakentamisesssa/  

• Hyvinvointialueelle on siirtymässä noin 50 000 sopimusta. 

https://www.laitilansanomat.fi/2022/09/hyvinvointialue-perkaa-sote-

sopimuksia/  

• Uutinen hyvinvointialueen strategian hyväksymisestä. 

https://aamuset.fi/artikkeli/5770148  

• Uutinen hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksistä. 

https://aamuset.fi/artikkeli/5775865  

  

https://www.ts.fi/uutiset/5755026
https://www.salonjokilaakso.net/anneli-pahta-uskoo-yhteistyon-voimaan-sotepalvelujen-rakentamisesssa/
https://www.salonjokilaakso.net/anneli-pahta-uskoo-yhteistyon-voimaan-sotepalvelujen-rakentamisesssa/
https://www.laitilansanomat.fi/2022/09/hyvinvointialue-perkaa-sote-sopimuksia/
https://www.laitilansanomat.fi/2022/09/hyvinvointialue-perkaa-sote-sopimuksia/
https://aamuset.fi/artikkeli/5770148
https://aamuset.fi/artikkeli/5775865
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Sisä-Suomen yhteistyöalue 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. 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 Johtajavalinta 

• Aluehallitus valitsi kokouksessaan 27.6. hallinnon johtajia. 

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

pohjanmaan-hyvinvointialueelle-hallinnon-johtajia/  

o Johtajavalinta 

• Tiedote johtaja- ja päällikkövallinnoista (tiedote 12.9.). 

https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/hyvinvointialueelle-valittu-

viranhaltijoita-hallinto-ja-strategiapalveluihin/  

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 12.9. päätöksiä. https://hyvaep-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=661  

o Perintäpalvelut 

▪ ” Suomen Kuntaperintä Oy on ns. InHouse-yksikkö eli 

kuntayhtymät ovat osakkeenomistajia ja voivat hankkia 

perintäpalvelut kilpailuttamatta. Suomen Kuntaperintä Oy 

on Sarastia Oy:n ja Monetran Oy:n omistama yhtiö. Nimi 

vaihdettiin vuonna 2020, kun Monetra Oy osti kolmasosan 

osakkeista. Suomen Kuntaperintä Oy on 100 % kotimainen 

perintäyritys.” 

▪ ”Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on ostanut Sarastia 

Oy:n osakkeita 1500 kpl syyskuussa 2021. Näin ollen Etelä-

Pohjanmaan hyvinvointialue voi hankkia perintäpalvelut 

ilman kilpailutusta InHouse-hankintana Suomen 

Kuntaperintä Oy:ltä.” 

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/
https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/hyvinvointialueelle-valittu-viranhaltijoita-hallinto-ja-strategiapalveluihin/
https://www.epsoteuudistus.fi/yleinen/hyvinvointialueelle-valittu-viranhaltijoita-hallinto-ja-strategiapalveluihin/
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=661
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=661
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▪ ”Osa talousjaoston jäsenistä on kuulunut perintäpalveluiden 

kartoitustyöryhmään, jossa alan eri toimijoihin ja heidän 

tarjoamiin palveluihin on tutustuttu. Kartoitusryhmän 

yhteinen suositus on perintäpalveluiden hankkiminen 

Suomen Kuntaperintä Oy:ltä.” 

▪ ”Muihin perintäpalveluiden tarjoajiin nähden Suomen 

Kuntaperintä Oy:n palveluihin kuuluu talouden 

neuvontapalvelu kuntalaiselle, jotta hän saisi saisi sujuvasti 

ja tarpeen mukaan apua velkojensa järjestelyyn.” 

▪ ” Aluehallitus päättää 

▪ 1. hyväksyä perintäpalvelujen tuottajaksi Suomen 

Kuntaperintä Oy:n ja 

▪ 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan 

palvelusta tehtävän sopimuksen.” 

o Palvelusetelit 

▪ ” Aluehallitus hyväksyy 

▪ 1. liitteen Aluehall 12.9.2022 § 218b mukaisen 

palvelusetelisääntökirjan yleisen osan; 

▪ 2. ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalvelun 

sääntökirjan palvelualakohtaisen osan 

▪ 3. ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalvelun 

vuorokausihinnaksi 135,11 euroa henkilöstömitoitusvaateen 

ollessa 0,6; 

▪ 4. ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalvelun 

vuorokausihinnaksi 154,21 euroa henkilöstömitoitusvaateen 

ollessa 0,7; 

▪ 5. lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjan 

palvelualakohtaisen osan ja palvelusetelituotteet; 

▪ 6. lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelituotteiden 

hinnoiksi liitteen mukaiset 70 %:n hinnoitteluperiaatteet 

sekä matkakorvaukseksi 0,84 €/km enintään 120 km 

pituisesta yhdensuuntaisesta matkasta.” 

▪ Lisätietoa: https://hyvaep-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=12784

&version=1  

o Oima-palvelun hankinta palkkioiden maksuun 

▪ ” Sujuva ja yhdenmukainen omais- ja perhehoidon 

palkkioidenmaksujärjestelmä sekä henkilökohtaisen avun 

sijaismaksaminen tulee turvata hyvinvointialueen toiminnan 

käynnistyessä 1.1.2023. Oima-palvelu on ollut käytössä 

https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=12784&version=1
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=12784&version=1
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=12784&version=1
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koko Etelä-Pohjanmaalla henkilökohtaisen avun palkkojen 

maksatuksissa.” 

▪ ”Markkinatilanteen kartoittamiseksi Visma (Oiman nykyinen 

pääomistaja) teetti syksyllä 2021 ulkopuolisen 

markkinaselvityksen Nordic Healtcare Groupilla (NHG), 

jonka tuloksena oli, ettei Oimaa vastaavia sähköisiä 

palveluita löydy markkinoilta. Tuloksena oli, että Oiman 

palvelut, jotka on rakennettu henkilökohtaisen avun, 

omaishoidon sekä perhehoidon lähtökohdista, ovat 

erikseenkin ainutlaatuisia markkinoilla ja yhdessä ne 

muodostavat siten selkeästi ainutlaatuisen 

palvelukokonaisuuden. Markkinaselvitykseen viitaten 

kyseiset palvelut voidaan hankkia Oima Oy:ltä 

suorahankintana. Hankinnasta julkaistaan EU-kynnysarvon 

ylittävä suorahankintailmoitus.” 

▪ ” Aluehallitus päättää hankkia 

▪ Oima Saas-palvelun henkilökohtaisen avun 

sijaismaksatusta, omaishoidon ja perhehoidon palkkion 

maksua varten 1.1.2023-31.12.2026 väliseksi ajaksi 

arviohintaan 353 904 €/vuosi ja maksatuspalvelun 

kertaluontoisen käyttöönoton hintaan 54 000 €, ellei 

hankintapäätöksistä tehdä valituksia määräaikaan 

mennessä.” 

o Intranetin hankinta 

▪ ”Hankinnan kohteena on Etelä-Pohjanmaan 

hyvinvointialueen intranet-palvelukokonaisuuden 

toteuttaminen WordPress-alustalla sekä toteutetun 

kokonaisuuden ylläpito- ja tukipalvelut.” 

▪ ” Hankinnasta TP22/058 Etelä-Pohjanmaan 

hyvinvointialueen intranetin hankinta on jätetty kansallisen 

kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus 9.6.2022 julkisten 

hankintojen ilmoituskanavan Hilman www-sivuille. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet saatavissa sähköisesti 

Palse.fi-portaalin kautta. Määräaikaan 15.8.2022 mennessä 

tarjouksen antoi seuraavat tarjoajat: Geniem Oy, Valu 

Digital Oy ja Ambientia Oy.” 

▪ ” Aluehallitus päättää valita Geniem Oy:n tarjouksen ja 

valtuuttaa hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen ja 

muutosjohtaja Tanja Penninkankaan allekirjoittamaan 

hankintasopimuksen hyvinvointialueen puolesta.” 
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• Aluehallituksen 20.9. päätöksiä https://hyvaep-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=14055  

o Talouden tasapainottamistyöryhmän nimeäminen 

▪ ” Valtiovarainministeriön 25.8.2022 rahoituslaskelman 

mukaisesti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

rahoituksen määrä on 846 944 841 euroa. 

Rahoituslaskelma tulee päivittymään useampaan kertaan 

syksyn 2022 aikana. Yle:n tekemän selvityksen mukaisesti 

(5.9.2022) hyvinvointialueet kertovat tarvitsevansa lisää 

rahaa vuodelle 2023 jopa 1,5 miljardia euroa.” 

▪ ”Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen 

talousarvion 2023 valmistelun edetessä on käynyt 

ilmiselväksi, että käyttötalouden tasapainottamiseksi tullaan 

tarvitsemaan nopeita toimenpiteitä heti hyvinvointialueen 

alusta lukien talouden tasapainon aikaansaamiseksi. 

Käyttötalouden tulee olla tasapainossa jo tulevaa 

lainanottovaltuutta/investointejakin silmällä pitäen. Näin 

ollen on välttämätöntä, että hyvinvointialueelle perustetaan- 

talouden tasapainottamistyöryhmä jo tässä vaiheessa.” 

▪ ”Aluehallitus päättää 

▪ perustaa hyvinvointialueelle talouden 

tasapainottamistyöryhmän;” 

• Aluevaltuuston päätöksiä 26.9. https://hyvaep-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=701  

o Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman. 

• Hankintailmoitus 4.9. – Palveluntuottajien valvontajärjestelmä 

(tietopyyntö) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74801/notice/1

07687/overview  

• Hankintailmoitus 22.9. – sähköinen asiointialusta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75165/notice/1

08259/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Samainen Helsingin ongelmallinen palkanmaksujärjestelmä tulossa 

myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. 

https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/e-pn-hyvinvointialueelle-hankitaan-

https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=14055
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=14055
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=701
https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=701
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74801/notice/107687/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74801/notice/107687/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75165/notice/108259/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75165/notice/108259/overview
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/e-pn-hyvinvointialueelle-hankitaan-palkkakaaoksen-aiheuttaneen-yrityksen-palveluita-ty%C3%B6ntekij%C3%A4t-voivat-kuitenkin-olla-huoletta
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palkkakaaoksen-aiheuttaneen-yrityksen-palveluita-

ty%C3%B6ntekij%C3%A4t-voivat-kuitenkin-olla-huoletta €  

• Uutisessa kerrota chatbot-Konstista, jonka käyttö laajenee koko 

hyvinvointialueelle. 

https://www.seinajoensanomat.fi/paikalliset/4979789  

 

 

  

https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/e-pn-hyvinvointialueelle-hankitaan-palkkakaaoksen-aiheuttaneen-yrityksen-palveluita-ty%C3%B6ntekij%C3%A4t-voivat-kuitenkin-olla-huoletta
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/e-pn-hyvinvointialueelle-hankitaan-palkkakaaoksen-aiheuttaneen-yrityksen-palveluita-ty%C3%B6ntekij%C3%A4t-voivat-kuitenkin-olla-huoletta
https://www.seinajoensanomat.fi/paikalliset/4979789
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Kanta-Hämeen hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://omahame.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

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

hyvinvointialuejohtajaksi-olli-naukkarisen/  

• Aluehallitus valitsi 20.6. kokouksessaan johtajia: 

o Johtajavalinta 

• Tiedote johtajavalinnoista (tiedote 14.9.) 

https://omahame.fi/ikaantyneiden-seka-perhe-sosiaali-ja-

vammaispalveluiden-toimialojen-tulosaluejohtajat-on-valittu/  

o Johtajavalinta 

• Tiedote aluehallituksen päätöksistä 19.9. https://omahame.fi/jussi-

savola-oma-hameen-konserni-ja-tukipalveluiden-toimialajohtajaksi/  

o Johtajavalinta. 

• Tiedote johtajavalinnoista (tiedote 28.9.) https://omahame.fi/lisaa-

johtajavalintoja-oma-hameessa/  

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 19.9. päätöksiä https://omahame-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=445  

o Tuomi Logistiikka Oy:n osakemerkintä 

▪ ” Kanta Logistiikka Oy on tuottanut Kanta-Hämeen 

sairaanhoitopiirille sekä alueen kunnille logistiikka- ja 

materiaalipalveluita. Kanta Logistiikka fuusioitui 1.7.2022 

Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa. Kanta Logistiikan entiset 

osakkaat siirtyivät vastikeosakkeilla Tuomi Logistiikan 

osakkaiksi, joten Tuomi Logistiikka Oy vastaa fuusiossa 

sille siirtyneestä palvelutuotannosta Kanta-Hämeen alueella 

sidosyksikköasemassa.” 

▪ ”Tuomi Logistiikka ei ole vielä Kanta-Hämeen 

hyvinvointialueen sidosyksikkö. Kanta-Hämeen 

sairaanhoitopiirin omistamat Tuomi Logistiikka Oy:n 

osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksena 

vasta 1.1.2023. Hyvinvointialueella on kuitenkin tarve 

hyödyntää Tuomi Logistiikan palveluita jo ennen 

vuodenvaihdetta.” 

https://omahame.fi/
https://omahame.fi/aluevaltuusto-valitsi-kanta-hameen-hyvinvointialuejohtajaksi-olli-naukkarisen/
https://omahame.fi/aluevaltuusto-valitsi-kanta-hameen-hyvinvointialuejohtajaksi-olli-naukkarisen/
https://omahame.fi/ikaantyneiden-seka-perhe-sosiaali-ja-vammaispalveluiden-toimialojen-tulosaluejohtajat-on-valittu/
https://omahame.fi/ikaantyneiden-seka-perhe-sosiaali-ja-vammaispalveluiden-toimialojen-tulosaluejohtajat-on-valittu/
https://omahame.fi/jussi-savola-oma-hameen-konserni-ja-tukipalveluiden-toimialajohtajaksi/
https://omahame.fi/jussi-savola-oma-hameen-konserni-ja-tukipalveluiden-toimialajohtajaksi/
https://omahame.fi/lisaa-johtajavalintoja-oma-hameessa/
https://omahame.fi/lisaa-johtajavalintoja-oma-hameessa/
https://omahame-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=445
https://omahame-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=445
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▪ ”Jotta hyvinvointialue voi jo kuluvan vuoden puolella 

hankkia Tuomi Logistiikka Oy:n palveluita, yhtiön hallitus 

tarjoaa mahdollisuutta hankkia yhtiön osakkeita. 

Osakkeiden hankinta mahdollistaa yhtiön palveluiden 

hankkimisen ilman kilpailuttamisvelvoitetta.” 

▪ ” Aluehallitus päättää 

▪ - hyväksyä Tuomi Logistiikan tarjouksen osakkuudesta 

1.000 osaketta hintaan 5,52 euroa/osake, 

osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen 

▪ - valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan 

osakkeiden hankintaa koskevat asiakirjat.” 

• Aluevaltuuston 20.9. päätöksiä https://omahame-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=449  

o Investointisuunnitelma 

▪ ” Valtioneuvosto on päättänyt Kanta-Hämeen 

hyvinvointialueen lainanottovaltuuden 16.6.2022. Valtuus 

on 68,8M€. Valtuus ei kata Kanta-Hämeen 

hyvinvointialueen jo sidottuja ja välttämättömiä 

investointeja. Tämän johdosta aluehallitus 29.6.2022 päätti 

tehdä hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamiseksi. 

Hakemuksen perustella kuntaministeri Sirpa Paatero nimesi 

valmisteluryhmän arvioimaan lainanottovaltuuden 

muuttamisen perusteita. Työryhmän tehtävät:- 

Hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamisen 

edellytysten arviointi- Tarvittavan lainanottovaltuuden tason 

määrittäminen- Arvioida hyvinvointialueen lainanhoitokyky 

(hyvinvointialueen taloudellinen asema) ja 

hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Valmisteluryhmä laatii 

muistion, joka on perusteena valtioneuvoston 

lainanottovaltuuden muuttamiselle. Työryhmän muistio 

valmistuu alustavasti 12.9.2022 Kanta-Hämeen 

hyvinvointialueen näkökulmasta 16.6 päätetty 

lainanottovaltuus on riittävä kaikkien muiden investointien 

osalta, mutta se ei kata Assi-sairaalan rahoitustarvetta. 

Hyvinvointialue on valmisteluryhmässä esittänyt 

lainanottovaltuuden nostamista 309,05M€, jotta turvataan 

Assi-sairaalan häiriötön rakentaminen.” 

▪ ” Osana talousarvioprosessia hyvinvointialue on myös 

arvioinut alueen taloudellista asemaa pitkällä aikavälillä 

2023-2030. Pitkän aikavälin taloussuunnitelmassa on 

https://omahame-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=449
https://omahame-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=449
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huomioitu esitetyn investointisuunnitelman mukaiset 

kustannusvaikutukset hyvinvointialueen talouteen. 

Olemassa olevan taloustiedon pohjalta on arvioitu, että 

alueen taloudellinen kantokyky on riittävä 

investointisuunnitelman mukaisten vastuiden hoitamiseen. 

Käyttötalouden näkökulmasta hyvinvointialueen on 

kuitenkin tehtävä talouden tasapainottamistoimenpiteitä 

lähitulevaisuudessa. Rahoitusjärjestelmän muutokset, 

inflaatio, lakisääteiset tehtävämuutokset tai muut muutokset 

eivät ole tässä vaiheessa arvioitavissa. Pitkän aikavälin 

taloussuunnitelma perustuu oletukseen, että 

hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmä vastaa muutoksiin 

lainmäärityksen mukaisesti.” 

▪ ” Päätösesitys hyväksyttiin.” 

• Jutussa hyvinvointialuejohtajan aloituksesta (tiedote 1.9.) 

https://omahame.fi/olli-naukkarinen-aloitti-hyvinvointialuejohtajana/  

• Tiedote aluehallituksen 5.9. kokouksesta (tiedote 5.9.) 

https://omahame.fi/aluehallitus-perusti-kahdeksan-tulosaluejohtajan-

virkaa-ja-paatti-digifinlandin-osakeomistajuudesta/  

o DigiFinland Oyj omistajuus 

▪ ”Aluehallitus päätti myös, että Oma Häme voi hankkia 

DigiFinland Oy:n osakkeita. Kanta-Hämeen 

hyvinvointialueelle, kuten muillekin hyvinvointialueille, on 

tarjottu mahdollisuutta tulla omistajaksi DigiFinlandiin, joka 

tuottaa tällä hetkellä muun muassa Omaolo- ja 

Päivystysapu 116117 -palveluita.” 

▪ ”Omistajuus mahdollistaa yhtiön kehittämien ja ylläpitämien 

sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisten, 

digitaalisten palvelujen hyödyntämisen. Osakeomistus ei 

kuitenkaan velvoita hankkimaan yhtiön palveluita eikä 

rahoittamaan yhtiötä. Aluehallitus päätti valtuuttaa 

hyvinvointialuejohtajan solmimaan sopimuksen ja 

hoitamaan osakemerkinnät.” 

• Tiedote aluehallituksen 12.9. kokouksesta (tiedote 12.9.) 

https://omahame.fi/aluehallitus-perusti-seitseman-tulosaluejohtajan-

virkaa-terveydenhuoltoon/  

• Tiedote aluevaltuuston 20.9. kokouksesta (tiedote 20.9.) 

https://omahame.fi/aluevaltuusto-keskusteli-ja-aanesti-

luottamushenkiloiden-palkkiosaannosta/  

https://omahame.fi/olli-naukkarinen-aloitti-hyvinvointialuejohtajana/
https://omahame.fi/aluehallitus-perusti-kahdeksan-tulosaluejohtajan-virkaa-ja-paatti-digifinlandin-osakeomistajuudesta/
https://omahame.fi/aluehallitus-perusti-kahdeksan-tulosaluejohtajan-virkaa-ja-paatti-digifinlandin-osakeomistajuudesta/
https://omahame.fi/aluehallitus-perusti-seitseman-tulosaluejohtajan-virkaa-terveydenhuoltoon/
https://omahame.fi/aluehallitus-perusti-seitseman-tulosaluejohtajan-virkaa-terveydenhuoltoon/
https://omahame.fi/aluevaltuusto-keskusteli-ja-aanesti-luottamushenkiloiden-palkkiosaannosta/
https://omahame.fi/aluevaltuusto-keskusteli-ja-aanesti-luottamushenkiloiden-palkkiosaannosta/
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• Hankintailmoitus 15.9. – kotihoidon ja asumispalveluiden 

henkilöstövuokraus 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75202/notice/1

08312/overview  

• Hankintailmoitus 16.9. – tekstinkäsittelypalvelun hankinta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75243/notice/1

08382/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen varoittelee sote-uudistuksen 

aikataulun riskeistä. https://www.forssanlehti.fi/lounais-

hame/hyvinvointialuejohtaja-olli-naukkarinen-uudistuksen-hurja-

aikataulu-lisaa-riskeja-kanta-hameessa-jos-tehdaan-kerralla-liikaa-on-

seurauksena-hallitsematon-kaaos-1747987 € 

• Pääkrijoituksessa otetaan kantaa hyvinvointialueen käynnistymiseen. 

https://www.hameensanomat.fi/paakirjoitukset/historiallinen-sote-

siirtyma-lahestyy-hyvaa-vauhtia-palvelujen-varmistaminen-on-

ykkosasia-2761227/  

• Uutisia hyvinvointialueen johtajavalinnoista. 

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

hyvinvointialue-valitsi-kahdeksan-tulosaluejohtajaa-tassa-nimet-

2779525/ €, https://www.janakkalansanomat.fi/uutiset/art-

2000009071419.html € ja https://www.hameensanomat.fi/kanta-

hame/oma-hame-taytti-useita-johtajanvirkoja-hallintojohtajaa-ei-

valttamatta-palkata-lainkaan-hyvinvointialueelle-2802527/ €  

• Uutinen sote-kyytien välittämisestä. 

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

hyvinvointialue-voi-ottaa-sote-kyytien-valityksen-itselleen-jos-

valitysfirma-ei-ota-kokonaisuutta-haltuunsa-2802332/ € 

 

 

  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75202/notice/108312/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75202/notice/108312/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75243/notice/108382/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75243/notice/108382/overview
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/hyvinvointialuejohtaja-olli-naukkarinen-uudistuksen-hurja-aikataulu-lisaa-riskeja-kanta-hameessa-jos-tehdaan-kerralla-liikaa-on-seurauksena-hallitsematon-kaaos-1747987
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/hyvinvointialuejohtaja-olli-naukkarinen-uudistuksen-hurja-aikataulu-lisaa-riskeja-kanta-hameessa-jos-tehdaan-kerralla-liikaa-on-seurauksena-hallitsematon-kaaos-1747987
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/hyvinvointialuejohtaja-olli-naukkarinen-uudistuksen-hurja-aikataulu-lisaa-riskeja-kanta-hameessa-jos-tehdaan-kerralla-liikaa-on-seurauksena-hallitsematon-kaaos-1747987
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/hyvinvointialuejohtaja-olli-naukkarinen-uudistuksen-hurja-aikataulu-lisaa-riskeja-kanta-hameessa-jos-tehdaan-kerralla-liikaa-on-seurauksena-hallitsematon-kaaos-1747987
https://www.hameensanomat.fi/paakirjoitukset/historiallinen-sote-siirtyma-lahestyy-hyvaa-vauhtia-palvelujen-varmistaminen-on-ykkosasia-2761227/
https://www.hameensanomat.fi/paakirjoitukset/historiallinen-sote-siirtyma-lahestyy-hyvaa-vauhtia-palvelujen-varmistaminen-on-ykkosasia-2761227/
https://www.hameensanomat.fi/paakirjoitukset/historiallinen-sote-siirtyma-lahestyy-hyvaa-vauhtia-palvelujen-varmistaminen-on-ykkosasia-2761227/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialue-valitsi-kahdeksan-tulosaluejohtajaa-tassa-nimet-2779525/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialue-valitsi-kahdeksan-tulosaluejohtajaa-tassa-nimet-2779525/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialue-valitsi-kahdeksan-tulosaluejohtajaa-tassa-nimet-2779525/
https://www.janakkalansanomat.fi/uutiset/art-2000009071419.html
https://www.janakkalansanomat.fi/uutiset/art-2000009071419.html
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/oma-hame-taytti-useita-johtajanvirkoja-hallintojohtajaa-ei-valttamatta-palkata-lainkaan-hyvinvointialueelle-2802527/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/oma-hame-taytti-useita-johtajanvirkoja-hallintojohtajaa-ei-valttamatta-palkata-lainkaan-hyvinvointialueelle-2802527/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/oma-hame-taytti-useita-johtajanvirkoja-hallintojohtajaa-ei-valttamatta-palkata-lainkaan-hyvinvointialueelle-2802527/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialue-voi-ottaa-sote-kyytien-valityksen-itselleen-jos-valitysfirma-ei-ota-kokonaisuutta-haltuunsa-2802332/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialue-voi-ottaa-sote-kyytien-valityksen-itselleen-jos-valitysfirma-ei-ota-kokonaisuutta-haltuunsa-2802332/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kanta-hameen-hyvinvointialue-voi-ottaa-sote-kyytien-valityksen-itselleen-jos-valitysfirma-ei-ota-kokonaisuutta-haltuunsa-2802332/
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Pirkanmaan hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta.  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 Johtajavalinta 

• Aluevaltuusto valitsi 16.8. kokouksessaan johtajia. 

https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_1682022  

o Johtajavalinta 

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

FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Hyvinvoi

ntialueen_aluehallitus_taytti_pa(153574)  

o Johtajavalinta 

• Hyvinvointialuejohtajan päätöksellä johtajia valittu (tiedote 29.8.) 

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

FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Pirkanm

aan_hyvinvointialueelle_valittiin(157033)  

o Johtajavalinta 

• lTiedote aluehallituksen 26.9. kokouksestahttps://www.tays.fi/fi-

FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Juha_Ki

nnunen_valittiin_hyvinvointialuee(159040) 

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 12.9. päätöksiä https://pirha.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1292022/Hyvinvointialueiden_ja_K

untaliiton_yhtei(1616)  

o Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteistyö 

▪ ” Kuntaliitto on käynnistänyt sopeutumisen sote-uudistuksen 

jälkeiseen aikaan. Hyvinvointialueet eivät voi Kuntaliiton 

sääntöjen mukaan olla sen jäseniä. Kuntaliitto on tarjonnut 

kunnille, sairaanhoitopiireille ja pelastuslaitoksille mm. 

erilaisia neuvonta-, tieto- ja verkostopalveluita.” 

▪ ”Kuntaliitto järjesti hyvinvointialueille toukokuussa 

infotilaisuudet mahdollisesta yhteisen palveluyhtiön 

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://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_1682022
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)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Pirkanmaan_hyvinvointialueelle_valittiin(157033)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Pirkanmaan_hyvinvointialueelle_valittiin(157033)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Pirkanmaan_hyvinvointialueelle_valittiin(157033)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Juha_Kinnunen_valittiin_hyvinvointialuee(159040)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Juha_Kinnunen_valittiin_hyvinvointialuee(159040)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Ajankohtaista/Juha_Kinnunen_valittiin_hyvinvointialuee(159040)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1292022/Hyvinvointialueiden_ja_Kuntaliiton_yhtei(1616)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1292022/Hyvinvointialueiden_ja_Kuntaliiton_yhtei(1616)
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1292022/Hyvinvointialueiden_ja_Kuntaliiton_yhtei(1616)
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liittymisestä. Tietopaketti on liitteenä. Kuntaliitto on kutsunut 

alueilta jäsenet hankkeen ohjausryhmään. Pirkanmaalta 

ryhmään kuuluu muutosjohtaja Jukka Alasentie. 

Ohjausryhmän on tarkoitus neuvotella ja valmistella tulevia 

yhteistyön muotoja sekä valmistella yhtiöön liittymisestä 

esitys hyvinvointialueille.” 

▪ ”Hyvinvointialueet tarvitsevat jatkossa yhteistä 

edunvalvontaa, yhdessä olemme enemmän. Keskeinen 

edunvalvonnan kohde on hyvinvointialueiden tehtävien ja 

rahoituksen tasapaino. Sote- ja pela-uudistus on vasta 

alussa ja tulevina vuosina joudutaan ratkaisemaan monia 

alueiden toimintaan liittyviä kysymyksiä. Hyvinvointialueiden 

äänen tulee kuulua uudistuksen ja siihen liittyvän 

lainsäädännön jatkotyössä. Oletettavissa on, että jatkossa 

hyvinvointialueiden ja kuntien intressit eroavat joissakin 

kysymyksissä ja siksi yhteinen edunvalvonta ei ole 

mahdollista. Hyvinvointialueiden tulee itse ratkaista, miten 

ne yhteistä edunvalvontaansa hoitavat. Suurilla 

hyvinvointialueilla on sisältöihin liittyvää osaamista joten 

niiden hankkiminen erilliseltä yhtiöltä ei vaikuta 

tarkoituksenmukaiselta.” 

▪ ”Hyvinvointialueet saattavat tarvita työssään ja 

edunvalvontansa tukena asiantuntijapalveluita, kuten 

ennusteita, tilastoja, analyysejä ja vertailuja. Toimialan 

tulevaisuus askarruttaa kaikkia mutta sen pohjatyötä ei 

kannata tehdä jokaisella alueella. Teemojen osalta on syytä 

tehdä tarkempaa kuvausta Kuntaliiton vahvuusalueista 

kuitenkin varmistaen, että päällekkäistä työtä esim. THL:n ja 

Tilastokeskuksen kanssa ei tehtäisi.” 

▪ ”Kanta palveluyhtiöön liittymisestä muodostetaan, kun 

konkreettinen selvitys yhtiöstä ja yhteistyöstä on saatu ja 

tarvittavat neuvottelut käyty.” 

• Tiedote tutkimus- ja kehitysjohtajan tehtävän lisäämisestä 

hallintosääntöön (tiedote 5.9.). 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/aluevaltuusto-hyvaksyi-lisayksen-

hallintosaantoon?publisherId=69818823&releaseId=69950153  

• Hankintailmoitus 14.9. – apuvälineiden huoltojen ja korjausten hankinta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75126/notice/1

08191/overview  

https://www.sttinfo.fi/tiedote/aluevaltuusto-hyvaksyi-lisayksen-hallintosaantoon?publisherId=69818823&releaseId=69950153
https://www.sttinfo.fi/tiedote/aluevaltuusto-hyvaksyi-lisayksen-hallintosaantoon?publisherId=69818823&releaseId=69950153
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75126/notice/108191/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75126/notice/108191/overview
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• Hankintailmoitus 16.9. – kudostukiverkot 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75246/notice/1

08386/overview (Huom! Useampi hyvinvointialue.) 

• Hankintailmoitus 17.9. - sähköinen maksuvälinepalvelu 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75343/notice/1

08537/overview  

• Hankintailmoitus 27.9. – välinehuoltopalvelut (tietopyyntö) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75771/notice/1

09287/overview  

• Hankintailmoitus 28.9. – kamerajärjestelmien huolto- ja ylläpitotyöt 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75719/notice/1

09158/overview  

• Hankintailmoitus 30.9. – kotihoidon palvelun hankinta vammaisille 

henkilöille (tietopyyntö) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75816/notice/1

09351/overview   

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Hyvinvointialueen talousjohtajana mukaan eurot eivät tule riittämään 

ensi vuonna. https://www.nokianuutiset.fi/uutiset/art-

2000009046132.html € 

• Uutinen 0,5 miljoonan euron säästöistä vanhusten kuntoutuksessa. 

https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000009034374.html  

• Uutinen sairaalapalvelujen palvelujohtajavalinnasta. 

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/ddef92be-41da-43c2-ad6a-

4c9f48a451be € ja https://kuntalehti.fi/tyopaikat/juha-kinnunen-valittiin-

pirkanmaan-sairaalapalvelujen-johtoon/  

• Uutinen hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta. 

https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/5370100  

  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75246/notice/108386/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75246/notice/108386/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75343/notice/108537/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75343/notice/108537/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75771/notice/109287/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75771/notice/109287/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75719/notice/109158/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75719/notice/109158/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75816/notice/109351/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75816/notice/109351/overview
https://www.nokianuutiset.fi/uutiset/art-2000009046132.html
https://www.nokianuutiset.fi/uutiset/art-2000009046132.html
https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000009034374.html
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/ddef92be-41da-43c2-ad6a-4c9f48a451be
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/ddef92be-41da-43c2-ad6a-4c9f48a451be
https://kuntalehti.fi/tyopaikat/juha-kinnunen-valittiin-pirkanmaan-sairaalapalvelujen-johtoon/
https://kuntalehti.fi/tyopaikat/juha-kinnunen-valittiin-pirkanmaan-sairaalapalvelujen-johtoon/
https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/5370100
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Itä-Suomen yhteistyöalue 

Etelä-Savon hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://etela-savo.fi/etela-savon-hyvinvointialuejohtaja-

on-santeri-seppala/  

• Aluehallitus on kokouksessaan 4.7. valinnut toimialajohtajia: 

o Johtajavalinta. 

• Tiedote johtajavalinnoista (30.9.) https://etela-savo.fi/valtaosa-

palvelualueiden-vetajista-on-valittu/ 

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 31.8. päätöksiä 

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

&id=202262-22 

o Vakuutusten hankinta 

▪ ”Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 

13.06.2022 (numero 2022-103425) ja tarjoukset tuli jättää 

Novum Oy:lle 05.08.2022 kello 12.00 mennessä. 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät If 

Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Pohjola Vakuutus 

Oy ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö Fennia ja Protector Vakuutus (Protector 

Forsikring ASA, Suomen sivuliike).” 

▪ ” Aluehallitus päättää valita vakuuttajat seuraavasti: 

• - henkilövakuutukset: Pohjola Vakuutus Oy 

• - omaisuuden ja toiminnan vakuutukset: If 

Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 

• - ajoneuvo- ja liikennevakuutukset: LähiTapiola 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö” 

o Ikääntyneiden palveluasuminen 

▪ ” Uudelleen kilpailutus on tarpeen näiden yllä mainittujen 

säädösten muuttuessa ja saadaan hyvinvointi alueen 

yhteneväiset palveluasumisen palvelut, palvelun sisällöt ja 

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://etela-savo.fi/valtaosa-palvelualueiden-vetajista-on-valittu/
https://etela-savo.fi/valtaosa-palvelualueiden-vetajista-on-valittu/
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202262-22
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202262-22
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toteuttamisen periaatteet mukaan lukien tukipalvelut. 

Hyvinvointialueelle on siirtymässä useampia, sisällöltään 

erilaisia sopimuksia. Tavoitteena on, että asiakkaan saama 

palvelu olisi vähimmäisvaatimuksiltaan mahdollisimman 

samantasoista ja kustannustehokasta kaikissa asumisen 

yksiköissä riippumatta siitä onko kyseessä julkisena 

palveluna tuotettu tai ostopalveluna ostettua palvelua.” 

▪ ” Useat palveluntuottajat ovat esittäneet hintojen 

tarkistamista ja tuoneet tiedoksi, että sopimuksiin sisältyvä 

hinnankorotus ei kata syntyneitä kustannuksia johtuen 

palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten yleisistä 

kasvusta,  elin- ja ansiotasoindeksien kasvusta sekä 

voimassa olevasta ja tulevasta mitoitusvelvoitteesta.” 

▪ ” Hankinnankokonaiskustannusarvio on noin 50 M e/vuosi. 

Kokonaisarvio kustannuksista perustuu nykyisten palvelujen 

piirissä olevien ikäihmisten määrään ja 

väestöennusteeseen (+75v.) sekä sovittuun 

sopimuskauteen.” 

▪ ”Aluehallitus päättää, että koko hyvinvointialuetta koskeva 

iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen, 

tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan 

palveluasumisen kilpailutus toteutetaan koko 

hyvinvointialueelle. Uusi sopimuskausi alkaa 1.4.2023.” 

▪ ”Lisäksi aluehallitus esittää tarjouskilpailun käynnistämisen 

mahdollistamiseksi, että toimintoja luovuttavat organisaatiot 

(Essote, Sosteri ja Pieksämäen kaupunki) irtisanoisivat 

voimassa olevat iäkkäiden henkilöiden tehostetun 

palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja 

lyhytaikaisen hoivan palveluasumisen hankintasopimukset 

päättymään 31.3.2023, mikäli katsovat sen 

tarkoituksenmukaiseksi.” 

▪ Lisätietoa: 

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

meetingitem&id=202262-23  

• Aluehallituksen 14.9. päätöksiä 

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

202263  

o Anestesiologian erikoislääkäripalvelujen hankinta 

▪ ” Etelä-Savon hyvinvointialue on järjestänyt tarjouskilpailun 

kahden (2) anestesiologian- ja tehohoidon erikoislääkärin 

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202262-23
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202262-23
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202263
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202263
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työpanoksesta Etelä-Savon hyvinvointialueen Savonlinnan 

keskussairaalan leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgian 

yksikköön ja tehostettuun valvontaan. Sopimus tullaan 

solmimaan 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana 

sopijaosapuolten molemminpuolisella kuuden (6) 

kuukauden irtisanomisajalla.” 

▪ ” Määräaikaan 28.7.2022 klo 12:00 mennessä tarjouksen 

jättivät: Aiderix Oy, Esperi Terveyspalvelut Oy, Medikams 

Oy ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy. Tarjoukset avattiin ja 

avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.” 

▪ ” Aluehallitus päättää, että anestesiologian 

erikoislääkäripalveluiden palveluntuottajaksi Etelä-Savon 

hyvinvointialueen Savonlinnan keskussairaalan leikkaus-, 

anestesia- ja päiväkirurgian yksikköön ja tehostettuun 

valvontaan valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen jättänyt Medikams Oy. Sopimus tullaan 

solmimaan 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevan 

sopijaosapuolten molemminpuolisella kuuden (6) 

kuukauden irtisanomisajalla.” 

• Aluevaltuuston 27.9. päätöksiä 

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

202272  

o ” Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä, joka on 

hankintalain 3.1 §:n periaatteiden mukainen. Hankinnasta on 

lähetty julkaistavaksi 15.8.2022 hankintailmoitus HILMA-

ilmoituskanavaan sekä Euroopan unioin virallisen lehden 

täydennysosaan. Määräaikaan 5.9.2022 klo 11.00 tarjouksen jätti 

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Saapunut tarjous avattiin ja 

avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.” 

o ” Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että 

työterveyshuollon palveluntuottajaksi valitaan Pihlajalinna 

Lääkärikeskukset Oy. Lisäksi hankintasopimus syntyy vasta 

kirjallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisella. 

Hankintasopimus astuu voimaan allekirjoitushetkestä ja on 

voimassa määräaikaisena 31.12.2026 saakka, jonka jälkeen 

sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopijaosapuolten 

molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.” 

• Tiedote aluehallituksen 14.9. kokouksesta . https://etela-

savo.fi/aluehallitus-paatti-hyvinvointialueen-henkiloston-

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202272
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202272
https://etela-savo.fi/aluehallitus-paatti-hyvinvointialueen-henkiloston-tyoterveyshuollon-palveluista-myos-lautakuntien-tyo-on-kaynnistymassa/
https://etela-savo.fi/aluehallitus-paatti-hyvinvointialueen-henkiloston-tyoterveyshuollon-palveluista-myos-lautakuntien-tyo-on-kaynnistymassa/
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tyoterveyshuollon-palveluista-myos-lautakuntien-tyo-on-

kaynnistymassa/  

• Tiedote aluevaltuuston 27.9. kokouksesta https://etela-

savo.fi/aluevaltuusto-perusti-lautakunnat-ja-paatti-henkiloston-

tyoterveyshuollon-palvelujen-hankinnasta/  

• Kemin ja Savonlinnan päivystysten lainsäädännöllinen asema 

lausuntokierrokselle (tiedote 26.9.). https://stm.fi/-/kemin-ja-

savonlinnan-sairaaloiden-paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-

lausunnolle  

• Hankintailmoitus 22.9. – hemodialyysilaitteet, tietojärjestelmä 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75498/notice/1

08785/overview  

• Hankintailmoitus 24.9. – digipatologian järjestelmä 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75620/notice/1

08983/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

• Uutinen Etelä-Savon hyvinvointialueen tiivistä hallintorakenteesta. 

https://www.ita-savo.fi/paikalliset/4826476  

• Jutussa kerrotaan hyvinvointialueen tilanteesta. 

https://savonmaa.fi/articles/article/etela-savon-hyvinvointialue-on-

hyppy-tuntemattomaan  

• Savonlinnan ja Kemin kaupunkien edustajat vaativat sairaaloiden 

asemien vahvistamista lainsäädännössä. 

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

ja-lansi-pohjan-sairaaloiden-asema-ja-rahoitus-turvattava-

lainsaadannossa.html  

• Etelä-Savon palkkaharmonisointi tulee nostamaan palkkakuluja 5% - 

aikataulu auki https://www.ita-savo.fi/paikalliset/5350428  

• Uutinen aluevaltuuston päätöksistä. 

https://www.pieksamaenlehti.fi/paikalliset/5371384  

• Hyvinvointoialueen lempinimeksi Eloisa 

https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/etela-savon-hyvinvointialueesta-tuli-

eloisa-mehan-olemme-eloisia-ihmisia-taalla/  

• Hyvinvointialue ei myy Mikkelin sairaalakiinteistöjä sijoittajille. 

https://www.lansi-savo.fi/paikalliset/5375517  

• Uutinen hyvinvointialueen johtajavalinnoista ja strategiasta. 

https://www.lansi-savo.fi/paikalliset/5378545  

  

https://etela-savo.fi/aluehallitus-paatti-hyvinvointialueen-henkiloston-tyoterveyshuollon-palveluista-myos-lautakuntien-tyo-on-kaynnistymassa/
https://etela-savo.fi/aluehallitus-paatti-hyvinvointialueen-henkiloston-tyoterveyshuollon-palveluista-myos-lautakuntien-tyo-on-kaynnistymassa/
https://etela-savo.fi/aluevaltuusto-perusti-lautakunnat-ja-paatti-henkiloston-tyoterveyshuollon-palvelujen-hankinnasta/
https://etela-savo.fi/aluevaltuusto-perusti-lautakunnat-ja-paatti-henkiloston-tyoterveyshuollon-palvelujen-hankinnasta/
https://etela-savo.fi/aluevaltuusto-perusti-lautakunnat-ja-paatti-henkiloston-tyoterveyshuollon-palvelujen-hankinnasta/
https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle
https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle
https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75498/notice/108785/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75498/notice/108785/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75620/notice/108983/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75620/notice/108983/overview
https://www.ita-savo.fi/paikalliset/4826476
https://savonmaa.fi/articles/article/etela-savon-hyvinvointialue-on-hyppy-tuntemattomaan
https://savonmaa.fi/articles/article/etela-savon-hyvinvointialue-on-hyppy-tuntemattomaan
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-ja-lansi-pohjan-sairaaloiden-asema-ja-rahoitus-turvattava-lainsaadannossa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-ja-lansi-pohjan-sairaaloiden-asema-ja-rahoitus-turvattava-lainsaadannossa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-ja-lansi-pohjan-sairaaloiden-asema-ja-rahoitus-turvattava-lainsaadannossa.html
https://www.ita-savo.fi/paikalliset/5350428
https://www.pieksamaenlehti.fi/paikalliset/5371384
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/etela-savon-hyvinvointialueesta-tuli-eloisa-mehan-olemme-eloisia-ihmisia-taalla/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/etela-savon-hyvinvointialueesta-tuli-eloisa-mehan-olemme-eloisia-ihmisia-taalla/
https://www.lansi-savo.fi/paikalliset/5375517
https://www.lansi-savo.fi/paikalliset/5378545


 

www.valuecoaching.fi 

73 

Keski-Suomen hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://hyvaks.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://hyvaks.fi/uutiset/jan-tollet-valittiin-keski-suomen-

hyvinvointialuejohtajaksi  

• Tiedote aluehallituksen 23.8. päätöksistä https://hyvaks.fi/uutiset/kati-

kallimo-sosiaali-ja-terveyspalveluiden-toimialajohtajaksi-ville-mensala  

o Johtajavalinta. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualuejohtajien valinta (tiedote 16.9) 

https://hyvaks.fi/uutiset/sosiaali-ja-terveyspalvelujen-vastuualuejohtajat-

valittu  

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 30.8.päätöksiä https://hyvaks-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=489  

o Sote-matkojen kuljetus- ja välityspalveluiden hankinta 

▪ ” Hankintamenettelynä on neuvottelumenettely. 

Osallistumishakemusten perusteella valitaan 

kelpoisuusehdot täyttävistä hakemuksista viisi (5) 

vähimmäisvaatimukset täyttävää ehdokasta tarjoajiksi. Jos 

vähimmäisvaatimukset täyttäviä ja osallistumishakemuksen 

jättäneitä ehdokkaita on enemmän, heitä vertaillaan 

voimassa olevien välityspalveluiden referenssien 

perusteella osallistumispyyntöilmoituksen mukaisesti.” 

▪ ” Aluehallitus valitsee neuvottelumenettelyn neuvottelu- ja 

tarjousvaiheeseen ehdokkaat Taksi Helsinki Oy, Keski-

Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy ja Jyväskylän 

aluetaksi Oy (ryhmittymä), Menevä Oy, Keskustaksi Oy ja 

Tampereen Aluetaksi Oy.” 

o Sosiaalihuollon asiakasjärjestelmän kilpailutus 

▪ ” Pohjois-Savon ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden 

aluehallitukset ovat aiemmin päättäneet kilpailuttaa 

sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän. Kilpailutuksen 

vaatimusmäärittelyt pohjautuvat laajassa kansallisessa 

Una-yhteistyössä laadittuun vaatimusmäärittelyyn. 

Kilpailutusta hoitaa Istekki Oy kyseisten hyvinvointialueiden 

https://hyvaks.fi/
https://hyvaks.fi/uutiset/jan-tollet-valittiin-keski-suomen-hyvinvointialuejohtajaksi
https://hyvaks.fi/uutiset/jan-tollet-valittiin-keski-suomen-hyvinvointialuejohtajaksi
https://hyvaks.fi/uutiset/kati-kallimo-sosiaali-ja-terveyspalveluiden-toimialajohtajaksi-ville-mensala
https://hyvaks.fi/uutiset/kati-kallimo-sosiaali-ja-terveyspalveluiden-toimialajohtajaksi-ville-mensala
https://hyvaks.fi/uutiset/sosiaali-ja-terveyspalvelujen-vastuualuejohtajat-valittu
https://hyvaks.fi/uutiset/sosiaali-ja-terveyspalvelujen-vastuualuejohtajat-valittu
https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=489
https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=489
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lukuun. Keski-Suomen hyvinvointialue on neuvotellut 

kyseisten hyvinvointialueiden ja kilpailuttajan kanssa 

mahdollisuudesta osallistua kilpailutukseen. Asiasta on 

valmisteltu hankintarengassopimus Istekki Oy:n kanssa. 

Sopimus mahdollistaa Keski-Suomen hyvinvointialueen 

sekä muiden itäisen YTA-alueen hyvinvointialueiden 

osallistumisen kilpailutukseen. Osallistumispäätös on 

tehtävä alkusyksystä, jotta toteutus mahdollisuus 

lakisääteiseen takarajaan säilyy.” 

▪ ” Aluehallitus 

• 1. hyväksyy osallistumisen Pohjois-Savon ja 

Pirkanmaan hyvinvointialueiden ja Istekin 

valmistelemaan sosiaalihuollon 

asiakastietojärjestelmän kilpailutuksen, ja 

• 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan 

kilpailutuksen pohjalta aluehallitukselle esityksen 

hankintapäätöksen tekemisestä Keski-Suomen 

hyvinvointialueen osalta.” 

o Vakuutusten hankinta 

▪ ” Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen 

ilmoituskanavassa Hilmassa 29.6.2022. Kilpailutus 

suoritettiin avoimella menettelyllä EU-kynnysarvon 

ylittävänä hankintana hankintalain (1397/2016) mukaan. 

Tarjouskilpailun kohteena olevat vakuutukset keskitetään 

yhteen vakuutusyhtiöön. Vakuutukset kilpailutettiin 

toistaiseksi voimassa olevalle kaudelle niin, että 

ensimmäinen vakuutuskausi on 1.1.2023-31.12.2023. 

Päätöksenteon perusteena on halvin hinta.” 

▪ ”Aluehallitus päättää 

• 1. hankkia kilpailutetun vakuutuskokonaisuuden Lähi-

Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Oyj:lta toistaiseksi 

voimassa olevalle kaudelle niin, että ensimmäinen 

vakuutuskausi on 1.1.2023-31.12.2023 

• 2. oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan 

ja hyväksymään vakuutuksia koskevat sopimukset, 

kun hankintapäätös on lainvoimainen.” 

o Lääkkeiden hankinnan puitejärjestely, Sansia Oy 

▪ ” Sansia Oy on julkisista hankinnoista annetun lain 

(1397/2016) 20 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka 

kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja 
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vastaa niiden sopimushallinnasta. Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri on Sansia Oy:n osakas, ja 1.1.2023 tämä 

osakkuus siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle.” 

▪ ”Sansia Oy kilpailuttaa: 

▪ "Pienimolekyyliset hepariinit (B01AB04, B01AB05 ja 

B01AB10), Monoklonaaliset vasta-aineet (L01F) 

Tuumorinekroositekijä alfan estäjät (L04AB) Artikaiini, 

yhdistelmävalmisteet (N01BB58), Sopimuskausi 1.4.2023 - 

31.3.2024 + 1 optiovuosi".” 

▪ ”Puitejärjestely tulee korvaamaan seuraavat sopimukset: 

▪ - Sansia Oy:n aikaisemmalla sopimuksella 280854 

"Lääkevalmisteet ja niihin rinnastettavat valmisteet". Nyt 

kilpailutettavat valmisteet ovat tämän sopimuksen 

valmisteita, joille on määritelty lyhyempi sopimuskausi kuin 

muille tuon sopimuksen valmisteille ja näille on varattu 1 

vuoden optio. Tämä optiovuosi on otettu käyttöön kyseisten 

kilpailutettavien valmisteiden osalta ja optiokausi on 

päättymässä 31.3.2023. Lisäksi nyt kilpailutetaan 

yhdistelmävalmisteet (N011BB58).” 

▪ ” Aluehallitus päättää, että 

▪ - Keski-Suomen hyvinvointialue osallistuu Sansia Oy:n 

valmistelemaan kilpailutukseen: "Pienimolekyyliset 

hepariinit (B01AB04, B01AB05 ja B01AB10), 

Monoklonaaliset vasta-aineet (L01F) Tuumorinekroositekijä 

alfan estäjät (L04AB) Artikaiini, yhdistelmävalmisteet 

(N01BB58)", sopimuskausi 1.4.2023 - 31.3.2024 + 1 

optiovuosi.” 

• Aluehallituksen 13.9. päätöksiä https://hyvaks-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=7305  

o Työterveyshuolto 

▪ ” Aluehallitus päättää, 

▪ 1) Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön 

työterveyshuollon osalta, että työterveyshuollon palvelut 

hankitaan ajalle 1.1.2023 - 31.12.2025 Työterveys Aallolta, 

joka on inhouse-yhtiö hyvinvointialueella sekä suurin osa 

siirtyvästä henkilöstöstä on jo Aallon palveluiden piirissä 

▪ 2) Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää työntekijöilleen 

lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (Kela I) 

ja lisäksi työterveyspainotteisen sairaanhoidon (Kela II) 

https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=7305
https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=7305
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palveluja. Toimivat työterveyshuollon palvelut vahvistavat 

Keski-Suomen hyvinvointialueen veto- ja pitovoimaa.” 

• SOTE-palvelupisteet säilyvät hyvinvointialueen aloittaessa (tiedote 

2.9.). https://hyvaks.fi/uutiset/palveluiden-toimipisteet-sailyvat-keski-

suomen-hyvinvointialueella  

• Tiedote aluevaltuuston 6.9. kokouksesta. 

https://hyvaks.fi/uutiset/aluevaltuusto-hyvaksyi-hallintosaantoon-

taydennyksia-0  

• Tiedote aluehallituksen 13.9. kokouksesta 

https://hyvaks.fi/uutiset/aluehallitus-perusti-palvelujohtajien-ja-

arviointijohtajan-virat   

• Hankintailmoitus 2.9. – perehdytysohjelmiston suorahankinta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74659/notice/1

07461/overview  

• Hankintailmoitus 7.9. - puhtauspalvelun hankinta 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74892/notice/1

07831/overview  

 

 

UUTISIA JA MIELIPITEI.TÄ  

 

• Keski-Suomen hyvinvointialue tarvitsee 50 miljoonaa euroa lisärahaa. 

https://www.ksml.fi/paikalliset/4990304 € 

• Uutisessa hyvinvointialueelle siirtyvistä yli 4500:ta sopimuksesta. 

https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/art-2000009053024.html € 

• Lääkärikunta huolissaan hyvinvointialueen vastaavan lääkärin 

asemasta. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/vastaavan-

laakarin-asema-keski-suomen-hyvinvointialueella-huolestuttaa/  

• Hyvinvointialue tulee maksamaan 54 miljoonaa euroa vuokria. 

https://www.ksml.fi/paikalliset/5342696 € 

• Uutinen johtajavalinnoista. https://www.ksml.fi/paikalliset/5349325 € ja 

https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/art-2000009075388.html  

• Hyvinvointialue solmi puitesopimuksen kuntien kanssa, jossa 

sitoudutaan ihmislähtöisiin palveluihin. 

https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/keski-suomen-hyvinvointialueen-ja-

kuntien-yhteinen-tahtotila-on-selkiytymassa-yhdyspintafoorumi-kaikille-

kunnille-ja-alueille-alkaa-perjantaina/  

 

  

https://hyvaks.fi/uutiset/palveluiden-toimipisteet-sailyvat-keski-suomen-hyvinvointialueella
https://hyvaks.fi/uutiset/palveluiden-toimipisteet-sailyvat-keski-suomen-hyvinvointialueella
https://hyvaks.fi/uutiset/aluevaltuusto-hyvaksyi-hallintosaantoon-taydennyksia-0
https://hyvaks.fi/uutiset/aluevaltuusto-hyvaksyi-hallintosaantoon-taydennyksia-0
https://hyvaks.fi/uutiset/aluehallitus-perusti-palvelujohtajien-ja-arviointijohtajan-virat
https://hyvaks.fi/uutiset/aluehallitus-perusti-palvelujohtajien-ja-arviointijohtajan-virat
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74659/notice/107461/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74659/notice/107461/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74892/notice/107831/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74892/notice/107831/overview
https://www.ksml.fi/paikalliset/4990304
https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/art-2000009053024.html
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/vastaavan-laakarin-asema-keski-suomen-hyvinvointialueella-huolestuttaa/
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/vastaavan-laakarin-asema-keski-suomen-hyvinvointialueella-huolestuttaa/
https://www.ksml.fi/paikalliset/5342696
https://www.ksml.fi/paikalliset/5349325
https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/art-2000009075388.html
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/keski-suomen-hyvinvointialueen-ja-kuntien-yhteinen-tahtotila-on-selkiytymassa-yhdyspintafoorumi-kaikille-kunnille-ja-alueille-alkaa-perjantaina/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/keski-suomen-hyvinvointialueen-ja-kuntien-yhteinen-tahtotila-on-selkiytymassa-yhdyspintafoorumi-kaikille-kunnille-ja-alueille-alkaa-perjantaina/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/keski-suomen-hyvinvointialueen-ja-kuntien-yhteinen-tahtotila-on-selkiytymassa-yhdyspintafoorumi-kaikille-kunnille-ja-alueille-alkaa-perjantaina/
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Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://www.siunsote.fi/-/kirsi-leivonen-tiukan-

aanestyksen-jalkeen-hyvinvointialuejohtajaksi-pohjois-karjalaan  

• Johtajavalinta. https://www.siunsote.fi/-/aluehallitus-nimitti-

strategiajohtajan-ja-siunasi-hyvinvointialuejohtajasopimuksen  

• Aluevaltuuston 27.9. päätöksiä. 

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

?page=meeting&id=2022100087  

o Investointisuunnitelma  

▪ ” Vahva vuosikate mahdollistaa investoinnit tulevina 

vuosinakin. Vuoden 2023 talousarvion suunnittelussa 

lähtökohta on, että vuosikate olisi poistojen suuruinen. 

Poistojen arvioidaan olevan n. 15 milj. euroa. Summa 

tarkentuu talousarviovalmistelun aikana. Mahdollisesti 

vuoden 2022 aikana realisoituva palkkaharmonisointi 

saattaa vaikuttaa talousarvion lähtökohtiin.” 

▪ ”Vuoden 2023 lainanottovaltuudesta on suunniteltu 

käytettävän vuonna 2023 55,4 milj. euroa (n. 59 %) ja 

myöhemmin käytettäväksi jää 37,9 milj. euroa (n. 41 %). 

Vuosille 2024-2025 on suunniteltu investointeja vain 

välttämättömiä esim. laiterikkoja varten E-hankkeen lisäksi 

5,2 milj. eurolla Nämä investoinnit on mahdollista toteuttaa 

ko. vuosina kertyneellä tulorahoituksella, jos vuosikatteen 

parantamistavoite toteutuu. Vuodelle 2026 suunnitellut 

investoinnit on suunniteltu toteutettavan ko. vuodelle 

saatavan uuden lainanottovaltuuden turvin.” 

▪ ” Investointien kokonaismäärä vuosille 2023-26 liitteenä 

olevassa investointisuunnitelmassa on 117,6 milj. euroa, 

josta vuoden 2023 lainanottovaltuudella (93,3 milj. euroa) 

ollaan toteuttamassa 79,3 %. Vuosien 2024-25 oletetulla 

tulorahoituksella investointisuunnitelmasta on tarkoitus 

toteuttaa 4,4 milj. euroa (3,7 %) ja vuoden 2026 oletetulla 

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=2022100087
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022100087
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uudella lainanottovaltuudella investointisuunnitelmasta on 

tarkoitus toteuttaa 19,9 milj. euroa (16,9 %).” 

▪ ”Liitteenä olevassa investointisuunnitelmassa esitetään 

lisäksi investointien rahoituslaskelma, joka pitää myös 

toimittaa ministeriöön osana investointisuunnitelmaa. Siinä 

vuosikatteeksi on asetettu viiden vuoden taloustavoitteen 

mukainen vuosikatteen asteittainen kasvu. Investointimenot 

vuosina 2023-26 ovat 72,6 milj. euroa, minkä arvioidaan 

pienentävän lainakantaa 0,8 milj. euroa ja kasvattavan 

rahavaroja 6,2 milj. euroa.” 

▪ ” Aluehallitus esittää liitteenä olevan 

investointisuunnitelman 2023-26 hyväksymistä 

aluevaltuustolle sekä sen lähettämistä ministeriölle 

lokakuun 1. päivään mennessä.” 

o RFP-kestävän kasvun ohjelman hanke 

▪ ” Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy 

RRP-rahoitushakemuksen (Pohjois-Karjalan 

hyvinvointialueen toinen hakemus Suomen kestävän 

kasvun ohjelman hankkeelle VN/21749/2022M) 

suunnitelmapohjan ja valtuuttaa kehittämisjohtaja Heli 

Aallon tekemään avustusehtojen mukaisen 

hankesuunnitelman kirjoittamisen loppuun.” 

▪ ”Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto 

valtuuttaa kehittämisjohtaja Heli Aallon tarkistamaan ja 

hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivosen allekirjoittamaan ja 

lähettämään lopullisen hakemuksen määräaikaan 

6.10.2022 klo 16.15 mennessä STM:lle. Hakemusasiakirjat 

tuodaan tiedoksi seuraavaan tulevaisuuslautakunnan 

kokoukseen 12.10.2022.” 

▪ Lisätietoa: 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQ

UEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100087-4  

• Aluehallituksen 29.9. päätöksiä 

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

?page=meetingitem&id=2022100085-9  

o Palvelusetelien periaatteet 

▪ Palveluseteleitä käytetään seuraavilla osa-alueilla 

• Ikäihmisten toimialueen palvelusetelit 

o Kotipalvelun tukipalvelut (ml. veteraanit) 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100087-4
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100087-4
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100085-9
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100085-9
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o Kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut (ml. 

veteraanit) 

o Omaishoidon lakisääteinen vapaa 

o Ikäihmisten asumispalvelut 

o Lääkkeiden annosjakelu 

• Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialueen palvelusetelit 

o Lapsiperheiden kotipalvelu 

o Kehitysvammaisten tuettu kotona asuminen 

o Henkilökohtainen apu 

o Monivammaisten lasten ja nuorten kotiin 

annettavat hoiva- ja hoitopalvelut 

o Lääkkeiden annosjakelu 

o Vammaisten päivätoiminta 

• Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen 

palvelusetelit 

o Jalkojenhoito 

o Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuntoutus 

o Ajokorttitodistus 

o Suun terveydenhuolto 

• Palvelusetelien arvot löytyvät: 

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

DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202210008

5-9  

• Tiedote hyvinvointialueen taloussuunnittelusta (tiedote 9.9.) 

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hyvinvointialueen-

taloussuunnitteluun-haetaan-pitkajanteisyytta-ensimmaisten-vuosien-

vaikeudet-voitettavissa.html  

o ” – Pidemmän aikavälin taloussuunnitelmaa tarvitaan, sillä 

hyvinvointialueiden rahoitusmallissa vuosikate vaikuttaa suoraan 

investointivaraan. Vuosikatteen pitäisi selvästi parantua 

nykyisestä, jotta investointeihin on varaa. Pari ensimmäistä vuotta 

ovat tiukkoja, mutta jos niissä onnistumme, sitten helpottaa, 

kertoo talousjohtaja Ismo Rouvinen.” 

o ”Ensimmäisen toimintavuoden lainanottovaltuus on 93 miljoonaa 

euroa ja Rouvisen mukaan se on laskettu poikkeavalla tavalla.” 

o ”– 93 miljoonaa vaikuttaa isolta rahalta, mutta sillä tulee kyetä 

toteuttamaan kaikki aloitetut hankkeet ja ne, jotka tullaan 

aloittamaan. Meille tuli yllätyksenä, että lainanottovaltuudella 

pitää pystyä kattamaan myös kaikki vuokrasopimukset, joihin tänä 

vuonna sitoudutaan. Se on iso haaste, Rouvinen myöntää.” 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100085-9
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100085-9
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100085-9
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hyvinvointialueen-taloussuunnitteluun-haetaan-pitkajanteisyytta-ensimmaisten-vuosien-vaikeudet-voitettavissa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hyvinvointialueen-taloussuunnitteluun-haetaan-pitkajanteisyytta-ensimmaisten-vuosien-vaikeudet-voitettavissa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hyvinvointialueen-taloussuunnitteluun-haetaan-pitkajanteisyytta-ensimmaisten-vuosien-vaikeudet-voitettavissa.html
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• Tiedote aluehallituksen 20.9. kokouksesta (tiedote 20.9.) 

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/aluehallitus-kasitteli-

investointisuunnitelmaa-ja-korotti-sijaishoidon-palkkioita.html  

• Tiedote hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta (tiedote 27.9.). 

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/aluevaltuusto-hyvaksyi-

hyvinvointialueen-investointisuunnitelman.html  

• Tiedote hoitotyön ja strategisen johtamisen vahvistamisesta (tiedote 

30.9.) https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hyvinvointialueen-

organisaatiossa-vahvistetaan-hoitotyon-asemaa-ja-strategista-

johtamista.html  

• Lausunnon mukaan yliopistosairaalalisä haittaa hyvinvointialueen 

taloutta merkittävästi. (tiedote 30.9.) 

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/lausunto-

yliopistosairaalalisa-haittaisi-pohjois-karjalan-hyvinvointialueen-

taloutta-kohtuuttomasti.html  

• Hankintailmoitus 4.9. - Siun työterveys Oy:n osakekannan myynti ja 

työterveyspalvelujen kilpailutus (Huom! Määräaika 3.10., mutta asian 

merkittävyyden takia esillä.) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74777/notice/10

7644/overview  

• Hankintailmoitus 17.9. – vainajien siirtokuljetukset 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75317/notice/10

8500/overview  

• Hankintailmoitus 22.9. – lastensuojelun perhehoito 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75600/notice/10

8945/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Siunsote selvittää in-house -yhtiöstä luopumista – selvittää 

työterveysyhtiönsä myymistä https://www.karjalainen.fi/maakunta/siun-

sote-selvitt%c3%a4%c3%a4-

ty%c3%b6terveysyhti%c3%b6ns%c3%a4-myymist%c3%a4-ja-

ty%c3%b6terveyden-kilpailuttamista-luultavimmat-ostajatahot-

yksityisi%c3%a4-terveysj%c3%a4ttej%c3%a4-jos-tarjoukset-

eiv%c3%a4t-miellyt%c3%a4-ei-osakkeita-myyd%c3%a4 € 

• Hyvinvointialuejohtaja ideoi sote-asemia kirjastoon. 

https://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/5230-hyvinvointialuejohtaja-kirsi-

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/aluehallitus-kasitteli-investointisuunnitelmaa-ja-korotti-sijaishoidon-palkkioita.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/aluehallitus-kasitteli-investointisuunnitelmaa-ja-korotti-sijaishoidon-palkkioita.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/aluevaltuusto-hyvaksyi-hyvinvointialueen-investointisuunnitelman.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/aluevaltuusto-hyvaksyi-hyvinvointialueen-investointisuunnitelman.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hyvinvointialueen-organisaatiossa-vahvistetaan-hoitotyon-asemaa-ja-strategista-johtamista.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hyvinvointialueen-organisaatiossa-vahvistetaan-hoitotyon-asemaa-ja-strategista-johtamista.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hyvinvointialueen-organisaatiossa-vahvistetaan-hoitotyon-asemaa-ja-strategista-johtamista.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/lausunto-yliopistosairaalalisa-haittaisi-pohjois-karjalan-hyvinvointialueen-taloutta-kohtuuttomasti.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/lausunto-yliopistosairaalalisa-haittaisi-pohjois-karjalan-hyvinvointialueen-taloutta-kohtuuttomasti.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/lausunto-yliopistosairaalalisa-haittaisi-pohjois-karjalan-hyvinvointialueen-taloutta-kohtuuttomasti.html
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74777/notice/107644/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74777/notice/107644/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75317/notice/108500/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75317/notice/108500/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75600/notice/108945/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75600/notice/108945/overview
https://www.karjalainen.fi/maakunta/siun-sote-selvitt%c3%a4%c3%a4-ty%c3%b6terveysyhti%c3%b6ns%c3%a4-myymist%c3%a4-ja-ty%c3%b6terveyden-kilpailuttamista-luultavimmat-ostajatahot-yksityisi%c3%a4-terveysj%c3%a4ttej%c3%a4-jos-tarjoukset-eiv%c3%a4t-miellyt%c3%a4-ei-osakkeita-myyd%c3%a4
https://www.karjalainen.fi/maakunta/siun-sote-selvitt%c3%a4%c3%a4-ty%c3%b6terveysyhti%c3%b6ns%c3%a4-myymist%c3%a4-ja-ty%c3%b6terveyden-kilpailuttamista-luultavimmat-ostajatahot-yksityisi%c3%a4-terveysj%c3%a4ttej%c3%a4-jos-tarjoukset-eiv%c3%a4t-miellyt%c3%a4-ei-osakkeita-myyd%c3%a4
https://www.karjalainen.fi/maakunta/siun-sote-selvitt%c3%a4%c3%a4-ty%c3%b6terveysyhti%c3%b6ns%c3%a4-myymist%c3%a4-ja-ty%c3%b6terveyden-kilpailuttamista-luultavimmat-ostajatahot-yksityisi%c3%a4-terveysj%c3%a4ttej%c3%a4-jos-tarjoukset-eiv%c3%a4t-miellyt%c3%a4-ei-osakkeita-myyd%c3%a4
https://www.karjalainen.fi/maakunta/siun-sote-selvitt%c3%a4%c3%a4-ty%c3%b6terveysyhti%c3%b6ns%c3%a4-myymist%c3%a4-ja-ty%c3%b6terveyden-kilpailuttamista-luultavimmat-ostajatahot-yksityisi%c3%a4-terveysj%c3%a4ttej%c3%a4-jos-tarjoukset-eiv%c3%a4t-miellyt%c3%a4-ei-osakkeita-myyd%c3%a4
https://www.karjalainen.fi/maakunta/siun-sote-selvitt%c3%a4%c3%a4-ty%c3%b6terveysyhti%c3%b6ns%c3%a4-myymist%c3%a4-ja-ty%c3%b6terveyden-kilpailuttamista-luultavimmat-ostajatahot-yksityisi%c3%a4-terveysj%c3%a4ttej%c3%a4-jos-tarjoukset-eiv%c3%a4t-miellyt%c3%a4-ei-osakkeita-myyd%c3%a4
https://www.karjalainen.fi/maakunta/siun-sote-selvitt%c3%a4%c3%a4-ty%c3%b6terveysyhti%c3%b6ns%c3%a4-myymist%c3%a4-ja-ty%c3%b6terveyden-kilpailuttamista-luultavimmat-ostajatahot-yksityisi%c3%a4-terveysj%c3%a4ttej%c3%a4-jos-tarjoukset-eiv%c3%a4t-miellyt%c3%a4-ei-osakkeita-myyd%c3%a4
https://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/5230-hyvinvointialuejohtaja-kirsi-leivonen-valayttelee-ideaa-sote-asemista-kirjastoissa-voisi-koskea-myos-valtimoa


 

www.valuecoaching.fi 

81 

leivonen-valayttelee-ideaa-sote-asemista-kirjastoissa-voisi-koskea-

myos-valtimoa € 

• Uutinen hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta. 

https://www.karjalainen.fi/maakunta/pohjois-karjalan-hyvinvointialue-

saa-ottaa-ensi-vuonna-lainaa-enint%c3%a4%c3%a4n-93-miljoonaa-

euroa-suurelta-kuulostava-summa-kuluu-valtaosin-sairaalaremonttiin-

ja-tilavuokriin € 

• Uutinen hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta. 

https://www.heinavedenlehti.fi/paikalliset/5355969 € 

• Pohjois-Karjala häviämässä 9 miljoonaa euroa, jos rahoitusta siirretään 

yliopistosairaaloiden alueille. 

https://www.karjalainen.fi/maakunta/muiden-hyvinvointialueiden-

rahoitusta-halutaan-siirt%c3%a4%c3%a4-yliopistosairaaloita-

yll%c3%a4pit%c3%a4ville-alueille-tarkoittaisi-9-miljoonan-euron-

leikkausta-pohjois-karjalassa-pelk%c3%a4st%c3%a4%c3%a4n-

t%c3%a4m%c3%a4n-vuoden-tasolla  

 

 

  

https://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/5230-hyvinvointialuejohtaja-kirsi-leivonen-valayttelee-ideaa-sote-asemista-kirjastoissa-voisi-koskea-myos-valtimoa
https://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/5230-hyvinvointialuejohtaja-kirsi-leivonen-valayttelee-ideaa-sote-asemista-kirjastoissa-voisi-koskea-myos-valtimoa
https://www.karjalainen.fi/maakunta/pohjois-karjalan-hyvinvointialue-saa-ottaa-ensi-vuonna-lainaa-enint%c3%a4%c3%a4n-93-miljoonaa-euroa-suurelta-kuulostava-summa-kuluu-valtaosin-sairaalaremonttiin-ja-tilavuokriin
https://www.karjalainen.fi/maakunta/pohjois-karjalan-hyvinvointialue-saa-ottaa-ensi-vuonna-lainaa-enint%c3%a4%c3%a4n-93-miljoonaa-euroa-suurelta-kuulostava-summa-kuluu-valtaosin-sairaalaremonttiin-ja-tilavuokriin
https://www.karjalainen.fi/maakunta/pohjois-karjalan-hyvinvointialue-saa-ottaa-ensi-vuonna-lainaa-enint%c3%a4%c3%a4n-93-miljoonaa-euroa-suurelta-kuulostava-summa-kuluu-valtaosin-sairaalaremonttiin-ja-tilavuokriin
https://www.karjalainen.fi/maakunta/pohjois-karjalan-hyvinvointialue-saa-ottaa-ensi-vuonna-lainaa-enint%c3%a4%c3%a4n-93-miljoonaa-euroa-suurelta-kuulostava-summa-kuluu-valtaosin-sairaalaremonttiin-ja-tilavuokriin
https://www.heinavedenlehti.fi/paikalliset/5355969
https://www.karjalainen.fi/maakunta/muiden-hyvinvointialueiden-rahoitusta-halutaan-siirt%c3%a4%c3%a4-yliopistosairaaloita-yll%c3%a4pit%c3%a4ville-alueille-tarkoittaisi-9-miljoonan-euron-leikkausta-pohjois-karjalassa-pelk%c3%a4st%c3%a4%c3%a4n-t%c3%a4m%c3%a4n-vuoden-tasolla
https://www.karjalainen.fi/maakunta/muiden-hyvinvointialueiden-rahoitusta-halutaan-siirt%c3%a4%c3%a4-yliopistosairaaloita-yll%c3%a4pit%c3%a4ville-alueille-tarkoittaisi-9-miljoonan-euron-leikkausta-pohjois-karjalassa-pelk%c3%a4st%c3%a4%c3%a4n-t%c3%a4m%c3%a4n-vuoden-tasolla
https://www.karjalainen.fi/maakunta/muiden-hyvinvointialueiden-rahoitusta-halutaan-siirt%c3%a4%c3%a4-yliopistosairaaloita-yll%c3%a4pit%c3%a4ville-alueille-tarkoittaisi-9-miljoonan-euron-leikkausta-pohjois-karjalassa-pelk%c3%a4st%c3%a4%c3%a4n-t%c3%a4m%c3%a4n-vuoden-tasolla
https://www.karjalainen.fi/maakunta/muiden-hyvinvointialueiden-rahoitusta-halutaan-siirt%c3%a4%c3%a4-yliopistosairaaloita-yll%c3%a4pit%c3%a4ville-alueille-tarkoittaisi-9-miljoonan-euron-leikkausta-pohjois-karjalassa-pelk%c3%a4st%c3%a4%c3%a4n-t%c3%a4m%c3%a4n-vuoden-tasolla
https://www.karjalainen.fi/maakunta/muiden-hyvinvointialueiden-rahoitusta-halutaan-siirt%c3%a4%c3%a4-yliopistosairaaloita-yll%c3%a4pit%c3%a4ville-alueille-tarkoittaisi-9-miljoonan-euron-leikkausta-pohjois-karjalassa-pelk%c3%a4st%c3%a4%c3%a4n-t%c3%a4m%c3%a4n-vuoden-tasolla


 

www.valuecoaching.fi 

82 

Pohjois-Savon hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta.  https://www.pshva.fi/ajankohtaista/uutiset/pohjois-

savon-hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-marko-korhonen.html  

• Tiedote ostopalvelu- ja palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta (tiedote 

1.9.) https://www.pshva.fi/ajankohtaista/psop-palveluseteli-ja-

ostopalvelujarjestelman-kayttoonotto-pohjois-savon-hyvinvointialueella-

katso-myos-infotilaisuuksien-tallenteet.html  

o ” PSOP-palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö aloitetaan 

vaiheittain, jonka vuoksi ensimmäiseksi turvataan alueella 

käytössä olleiden palveluseteleiden käyttöönotto PSOP-

järjestelmään. Ostopalveluiden osalta järjestelmä otetaan 

ensimmäiseksi käyttöön iäkkäiden asumispalveluiden 

ostopalveluissa. Tiedotamme tarkemmasta aikataulusta heti sen 

tarkennuttua. Uusia palveluseteliavauksia tehdään vuoden 

vaihteesta eteenpäin.” 

• Aluehallituksen 5.9. päätöksiä 

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

202252  

o Lainanottovaltuudet 

▪ ”Valtioneuvosto päätti 16.06.2022 Pohjois - Savon 

hyvinvointialueen lainanottovaltuudeksi 38 198 317 €. 

Lisäksi investointien tulorahoitukseksi on 13.06.2022 

arvioitu 40 M€ eli yhteensä investointimahdollisuutta olisi 78 

M€. VM:n ohjeistuksen 16.06.2022 mukaan investoinnin 

rahoitus on esitettävä kokonaisuudessaan investoinnin 

käynnistämisvuoden investointisuunnitelmassa. 

Käynnistämisvuoden lainanottovaltuuden ja muun 

rahoituksen tulee riittää koko hankkeen rahoittamiseen. 

Pitkäaikaista lainaa voi nostaa useamman tilikauden 

aikana. Nostamatta oleva laina otetaan huomioon 

seuraavien vuosien lainanottovaltuuden laskennassa.”   

▪ ”Rahoitus tulee osoittaa vuoden 2023 suunnitelmassa koko 

investointimenolle. Jos investointi alkaa esimerkiksi 2023 ja 

päättyy 2026, näille vuosille kohdistuvien 

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://www.pshva.fi/ajankohtaista/psop-palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelman-kayttoonotto-pohjois-savon-hyvinvointialueella-katso-myos-infotilaisuuksien-tallenteet.html
https://www.pshva.fi/ajankohtaista/psop-palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelman-kayttoonotto-pohjois-savon-hyvinvointialueella-katso-myos-infotilaisuuksien-tallenteet.html
https://www.pshva.fi/ajankohtaista/psop-palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelman-kayttoonotto-pohjois-savon-hyvinvointialueella-katso-myos-infotilaisuuksien-tallenteet.html
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202252
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202252
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investointimenojen rahoitus on esitettävä 

kokonaisuudessaan vuoden 2023 

investointisuunnitelmassa. Tämä koskee myös 

investointeja, jotka on aloitettu ennen vuotta 2023.” 

▪ ”Vuotta 2023 koskevassa investointisuunnitelmassa 

vuokravastuut rinnastetaan investointeihin, eli ne 

vähentävät muiden investointien rahoittamiseksi 

pitkäaikaisena lainana nostettavissa olevaa määrää.  Edellä 

mainitut tulkinnat johtavat siihen, että Pohjois - Savon 

hyvinvointialue ei pysty toteuttamaan välttämättömiä 

investointeja ilman vakavia palvelutuotannon häiriöitä.” 

o Työterveyshuollon järjestämisestä 

▪ ” Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin purkautumisen myötä 

hyvinvointialueelle tulee siirtymään sairaanhoitopiirin 

osakeomistus Järviseudun Työterveys Oy:stä, joka vastaa 

ajankohtaisesti järjestämisvastuun mukaisen 

työterveyshuollon tuottamisesta nykyisellä toimialueellaan.” 

▪ ”Hyvinvointialue on jo päättänyt, että Järviseudun 

Työterveys Oy järjestää koko Pohjois-Savon 

hyvinvointialueelle henkilöstön työterveyshuollon palvelut. 

Järviseudun Työterveys Oy:n on mahdollista edellyttää 

henkilöstön työterveyshuollon kilpailutuksessa myös 

järjestämisvastuun alaisen työterveyshuollon järjestäminen 

niille alueille, missä Järviseudun Työterveys Oy:llä ei ole 

omaa toimintaa.” 

▪ ”Näillä alueilla yritykset sitten voivat ostaa 

järjestämisvastuun mukaisen työterveyshuollon suoraan 

valitulta/valituilta palveluntuottajilta.” 

▪ ” Aluehallitus päättää siirtää työterveyshuollon 

järjestämisvastuun 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon 

hyvinvointialueelta Järviseudun Työterveys Oy:lle, jonka 

osakkaaksi Pohjois-Savon Hyvinvointialue Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirin purkauduttua tulee.” 

o Vakuutusten kilpailutus 

▪ ”Pohjois-Savon hyvinvointialueen vakuutusten hallinnointi 

on hoidettu yhteistyössä Novum Oy:n kanssa ja heille on 

annettu toimeksianto kilpailuttaa hyvinvointialueen eri 

vakuutuslajit.  Vakuutusperusteet tarkistetaan vuosittain ja 

saatetaan ajan tasalle.” 
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▪ ” Aluehallitus päätää valita Pohjois-Savon hyvinvointialueen 

vakuuttajat seuraavasti: 

▪ 1.osatarjous, henkilövakuutukset: Pohjola Vakuutus Oy 

▪ 2.osatarjous, omaisuuden ja toiminnan vakuutukset: 

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

▪ 3.osatarjous, ajoneuvo- ja liikennevakuutukset: If 

Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike” 

o DigiFinland Oy:n osakkeiden merkintä 

▪ ”Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 1.3.2022 puoltanut 

valtion omistaman DigiFinland Oy:n omistuspohjan 

laajentamista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja 

HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien. DigiFinland kehittää ja 

tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja 

terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen 

tarpeisiin sekä tukee toimialariippumattomasti ICT:n 

yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. Pohjois-Savossa 

DigiFinlandin palveluista hyödynnetään tällä hetkellä 

116117-päivystysapupalvelua sekä Suuntima-palvelua ja 

Omaperhe- ja Omaolo-palveluiden käyttöönottoa alueella 

suunnitellaan.” 

▪ ”DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia 

palveluja vaiheistetusti tuotantoon. DigiFinlandilla nähdään 

olevan merkittävä rooli hyvinvointialueiden ja valtion 

yhteisenä sidosyksikkötoimijana.” 

▪ ” Aluehallitus päättää: 

▪ 1 ) merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) 

osakkeita olennaisilta osin liitteen 1 mukaisin ehdoin, sillä 

edellytyksellä, että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita, 

▪ 2) hyväksyä yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin 

liitteen 2 mukaisin ehdoin ja 

▪ 3) valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan 

olennaisilta osin liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja 

liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, 

hyväksymään merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen 

muutoksen ja neuvottelemaan ja hyväksymään 

teknisluonteisia muutoksia liitteisiin 1-3.” 

• Tiedote johtajien virkanimityksistä (tiedote 6.9) 

https://www.pshva.fi/ajankohtaista/useiden-johtajien-virkanimityksista-

paatettiin.html  

https://www.pshva.fi/ajankohtaista/useiden-johtajien-virkanimityksista-paatettiin.html
https://www.pshva.fi/ajankohtaista/useiden-johtajien-virkanimityksista-paatettiin.html
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o Johtajavalinta 

• Hankintailmoitus 18.9. – putkityöt 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75260/notice/1

08413/overview  

 

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Järvi-Suomen Terveys Oy:n omistajaksi Pohjois-Savon hyvinvointialue 

(vuonna 2023). https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/jarvi-

suomen-terveyden-omistajapohja-laajenee.html  

• Uutinen hyvinvointialueen johtajavalinnoista. 

https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/4889065 € 

 

 

 

 

  

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75260/notice/108413/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75260/notice/108413/overview
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/jarvi-suomen-terveyden-omistajapohja-laajenee.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/jarvi-suomen-terveyden-omistajapohja-laajenee.html
https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/4889065
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Pohjois-Suomen yhteistyöalue 

Kainuun hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://kainuunhyvinvointialue.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta.https://kainuunhyvinvointialue.fi/lindberg-

hyvinvointialuejohtajaksi/  

• Aluevaltuuston päätöksiä 29.8. 

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

FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2982022  

o Nordlabin perustaminen 

▪ ” Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että: 

▪ laboratoriopalvelujen järjestämistä varten perustetaan 

Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointialueiden yhteinen hyvinvointiyhtymä, jonka 

perussopimus hyväksytään liitteen mukaisesti. 

Perussopimus tulee voimaan 1.10.2022. Tuotanto ja 

henkilöstö siirtyvät hyvinvointiyhtymään 1.1.2023.” 

▪ ”Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen 

ehdotuksen.” 

• Aluehallituksen 12.9. päätöksiä. 

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

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1292022  

o Johtajavalinta 

o Vakuutusturvan kilpailutus 

▪ ” Tarjousten arviointimenettely on tehty tarjouspyynnön 

valintaperusteiden mukaisesti. Arviointimenettelyn 

perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 

jättivät: 

▪ 1. osatarjous, henkilövakuutukset: Pohjola Vakuutus Oy 

▪ 2. osatarjous, omaisuuden ja toiminnan vakuutukset: If 

Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 

▪ 3. osatarjous, ajoneuvo- ja liikennevakuutukset: LähiTapiola 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö.” 

▪ Aluehallitus hyväksyi esityksen. 

https://kainuunhyvinvointialue.fi/
https://kainuunhyvinvointialue.fi/lindberg-hyvinvointialuejohtajaksi/
https://kainuunhyvinvointialue.fi/lindberg-hyvinvointialuejohtajaksi/
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2982022
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2982022
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1292022
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_1292022
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o Investointisuunnitelma 

▪ ” Kainuun hyvinvointialueen investointiesitykset sekä 

investointeja vastaavat sopimukset vuosille 2023-2027 on 

esitetty liitteessä 1. Investointikohteiden tarkempi erittely on 

liitteessä 2. Investointien esitetty vuositaso on 

suunnitteluajanjaksolla noin 8-9 M euroa / vuosi. 

Investointiesitykset on eritelty ministeriön vaatimusten 

mukaisesti rakennuksiin, laite- ja kalustohankintoihin, ICT ja 

muihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin 

investointeihin.”   

▪ ”Investointeja voidaan rahoittaa tulorahoituksella, kertyneillä 

rahavaroilla sekä lainanottovaltuuden mukaisesti 

pitkäaikaisella lainalla.  Valtioneuvoston päätöksen 

(16.6.2022 VM/2022/109) mukaan Kainuun 

hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuonna 2023 on 0 

euroa, joten investoinnit rahoitetaan kassavaroilla. Mikäli 

alustava talousarvio ja talousuunnitelmavuodet 

käyttötalouden ja investointien osalta toteutuisivat, olisi 

hyvinvointialueen rahavarat käytetty vuoden 2024 aikana. 

Tämä voisi käynnistää hyvinvointialueen 

arviointimenettelyn.” 

▪ ” Aluehallitus päättää: 

• todeta Kainuun hyvinvointialueen kootun 

investointisuunnitelman sisällön vuosille 2023-2027 

• lähettää investointisuunnitelman 

valtionvarainministeriölle tiedoksi 

• jatkaa investointien suunnittelua talousarvion 2023 ja 

taloussuunnitelman 2024-2027 valmistelun 

yhteydessä” 

• Aluehallituksen 26.9. päätöksiä. 

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

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2692022  

o Kestävän kasvun Kainuu II -hanke 

▪ ” Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus päättää: 

• merkitä asian tiedoksi. 

• hyväksyä Kestävän kasvun Kainuu II -hankkeen 

valtionavustuksen hakemisen. 

• antaa hyvinvointialuejohtajalle oikeuden työstää 

Kestävän kasvun Kainuu II -hankehakemus loppuun 

ja täydentää sitä tarvittavin osin.” 

https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2692022
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2692022
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▪ Lisätietoa: https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-

FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2692022/Kestavan_kas

vun_Kainuu_II_hanke(1210)  

o Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen yhtiöittäminen 

▪ ” Sote-kuntayhtymän on mahdollista kilpailuttaa toiminta 

markkinoilla. Näissä olosuhteissa ja aikataululla 

kilpailuttaminen olisi kuitenkin erittäin haasteellista. 

Perustamalla InHouse-yhtiö ateria- ja puhtaanapitopalvelua 

pystytään jatkamaan nyt käytössä olevissa tiloissa ja 

nykyisellä henkilökunnalla ilman kilpailutusta.” 

▪ ” Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus päättää: 

▪ 1. antaa suostumuksensa, että Kainuun Ateriapalvelut Oy 

perustetaan Kainuun sote -kuntayhtymän toimesta  

▪ 2. valtuuttaa Kainuun sote -kuntayhtymän allekirjoittamaan 

Kainuun Ateriapalvelut Oy:n perustamisasiakirjan, jolla 

kuntayhtymä merkitsee yhtiön osakkeet, ja 

▪ 3. nimeämään yhtiön hallitukseen tarvittavat jäsenet” 

• Hankintailmoitus 28.9. – EA-palvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75815/notice/1

09350/overview  

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Uutinen hyvinvointialueen johtajavalinnoista. 

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/kainuu-valitsi-muutosjohtajia-

timo-halonen-palaa-kainuuseen-240515925/  € 

• Hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg alueen taloustilanteesta. 

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/millaista-palvelutasoa-

kainuulaisille-lupaa-hyvinvointialueen-jo-valmiiksi-reilusti-

miinusmerkkinen-budjetti-241022625/ € 

• Digitaalinen sydänkuntoutus käyttöön Pohjois-Savossa. 

https://sydan.fi/uutinen/sepelvaltimotautipotilaiden-digitaalinen-

sydankuntoutus-kaynnistyi-pohjois-savossa/  

 

 

 

  

https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2692022/Kestavan_kasvun_Kainuu_II_hanke(1210)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2692022/Kestavan_kasvun_Kainuu_II_hanke(1210)
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2692022/Kestavan_kasvun_Kainuu_II_hanke(1210)
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75815/notice/109350/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75815/notice/109350/overview
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/kainuu-valitsi-muutosjohtajia-timo-halonen-palaa-kainuuseen-240515925/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/kainuu-valitsi-muutosjohtajia-timo-halonen-palaa-kainuuseen-240515925/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/millaista-palvelutasoa-kainuulaisille-lupaa-hyvinvointialueen-jo-valmiiksi-reilusti-miinusmerkkinen-budjetti-241022625/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/millaista-palvelutasoa-kainuulaisille-lupaa-hyvinvointialueen-jo-valmiiksi-reilusti-miinusmerkkinen-budjetti-241022625/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/millaista-palvelutasoa-kainuulaisille-lupaa-hyvinvointialueen-jo-valmiiksi-reilusti-miinusmerkkinen-budjetti-241022625/
https://sydan.fi/uutinen/sepelvaltimotautipotilaiden-digitaalinen-sydankuntoutus-kaynnistyi-pohjois-savossa/
https://sydan.fi/uutinen/sepelvaltimotautipotilaiden-digitaalinen-sydankuntoutus-kaynnistyi-pohjois-savossa/
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

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

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://kpshp-

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

396-6  

• Aluehallituksen 15.8. päätöksiä. https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022415  

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 5.9. päätöksiä. https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022420  

o Turvapuhelinpalvelun hankinta 

▪ ” Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut 

turvapuhelinpalveluiden hankinnan hyvinvointialueen 

asiakkaille 1.1.2023 alkaen. Sopimus on voimassa 

toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajalla. Hankinta on 

kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen E mukainen 

sosiaali- ja terveyspalveluhankinta.” 

▪ ” Aluehallitus päätti valita Tunstall Oy:n 

turvapuhelinpalveluiden palveluntuottajaksi.” 

o Silmätautien lääkäripalvelujen hankinta 

▪ ” Silmätautien tilanne sairaanhoitopiireissä kautta maan on 

vuosia ollut vaikea. Valtaosa silmälääkäreistä toimii 

julkisella sektorilla osa-aikaisessa virassa. Soiten 

silmätaudeilla on kolme erikoislääkärin vakanssia, joista 

yksi on ylilääkärin ja kaksi erikoislääkärin virkaa. Näissä on 

viime vuosina ollut kolme henkilöä yhteensä 1,25 

työpanoksella. Tämän lisäksi Soitessa on kaksi leikkaavaa 

lääkäriä käynyt omilla sopimuksilla noin kerran kuussa ja 

kaksi erikoislääkäri tuntisopimuksilla yhteensä noin 6 

työpäivää/kk. Eli ostopalveluillakin päästään vain 1,5 

lääkärin työpanokseen, joka on 50 % virkapohjasta. 

Kansallinen keskussairaaloiden erikoistuvien lääkäreiden 

pula on siten myös saavuttanut meidät.” 

▪ ”Silmätautien hoitotakuussa pysyminen on ollut 

lääkäriresurssivajeen takia huolena jo useiden vuosien 

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=meeting&id=2022415
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022415
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022420
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022420
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ajan. Hoitotakuuseen kuuluvassa lähetejonossa on 602 

potilasta (tilanne 18.8.22). Näistä potilaista yli 180 

vuorokautta odottavia on elokuun tilaston mukaan 12 % (71 

potilasta). Alle 90 pv odottavia on 303 ja 91-180 pv 

odottavia 228.  Lähetteiden määrä on pysynyt ennallaan 

tänä vuonna, vuoden 2021 saapui 2408 lähetettä. 

Kontrollipotilaita on jonossa 991, joista 585 on yli 

hoitotakuun. Leikkausjono on 291, näistä kaihileikkauksia 

176, jotka kaikki ovat hoitotakuussa. Silmätautien osalta on 

huomioitava se, että hoitokeinot ovat laajentuneet ja 

muuttuneet merkittävästi. Sokeuttavista sairauksista kaihi ei 

ole lainkaan sen merkittävin.” 

▪ ”Nyt kesän aikana silmätautien ylilääkäri on irtisanoutunut 

syyskuun alusta alkaen. Tällöin lääkäriresurssi vähentyy 

dramaattisesti. Silloin Soitessa on enää 0,8 lääkärin 

työpanos kolmesta virkapohjasta. Olemme selvitelleet 

yhteistyömahdollisuuksia Tervian ja eräiden 

lähisairaanhoitopiirien kanssa, mutta heillä ei tässä 

aikataulussa ole mahdollisuutta auttaa tilanteessa.” 

▪ ”Ainoaksi vaihtoehdoksi on jäänyt yhteistyö yksityissektorin 

kanssa. Vaihtoehtoisia markkinoilla olevia palveluntuottajia 

on selvitetty.  Tilanne edellyttää nopeaa ja välitöntä 

sopimista. Tiedustelujemme pohjalta olemme saaneet 

Coronarialta tarjouksen lääkäripalveluiden 

kokonaisulkoistuksesta vuoden 2023 loppuun. 

Sopimukseen kuuluva palvelupäällikkö yhteensovittaa 

Soiten ja Coronarian toiminnan. Keskeinen ja merkittävä 

osa Coronarian tarjouksessa on se, että he sitoutuvat 

saattamaan kaikki hoitojonot lakisääteiselle tasolle 

sopimuskauden loppuun mennessä. Olemassa oleva 

hoitaja- ja laiteresursointi on riittävä ja nämä jäävät Soiten 

vastattavaksi.” 

▪ ”Aluehallitus päättää osaltaan hyväksyä Soiten hallituksen 

päättämän silmätautien lääkäripalveluita koskevan 

järjestelyn ja palveluoston toteuttamisen hyvinvointialueella 

sopimuskauden ajan.” 

• Aluehallituksen 26.9. kokouksen päätöksiä. https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022428 

o ”RRF-Keski-Pohjanmaan-jatkohankehakemus / sitoutumispäätös” 

https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022428
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022428
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▪ ”Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy esitetyn RRF- 

Keski-Pohjanmaa -hankkeen jatkohankehakemuksen 

vuosille 2023-2025 ja sitoutuu hankkeeseen edellyttäen, 

että haettava valtionavustus myönnetään. Valmistelijoille 

annetaan lupa täsmentää kehittämisen sisältöjä ja tehdä 

hakemukseen teknisiä korjauksia vielä tämän päätöksen 

jälkeen.” 

▪ Lisätietoa: https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingite

m&id=2022428-6  

• Aluevaltuuston 26.9. kokouksen päätöksiä. https://kpshp-

hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022412  

o ”Nordlabin perustaminen 

o ” Aluevaltuusto päättää 

• 1. että laboratoriopalvelujen järjestämistä varten 

perustetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen 

hyvinvointiyhtymä, jonka perussopimus hyväksytään 

liitteen mukaisesti. Perussopimus tulee voimaan 

1.10.2022. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät 

hyvinvointiyhtymään 1.1.2023.   

• 2. valtuuttaa Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen 

liikelaitoskuntayhtymä NordLabin johtokunnan ja johtavat 

viranhaltijat käynnistämään hyvinvointiyhtymän 

perustamista varten vaadittavat toimenpiteet." 

o Investointisuunnitelman hyväksyminen 

• ” Esitetty lainanottotarve koko suunnitelmakaudelle 

investointisuunnitelmaluonnoksen mukaisten investointien 

toteuttamiseksi on 114,6 M€ (69.8 M € lainanottovaltuusto 

vuodelle 2023). Näin ollen esitetty lainanottovaltuus ei 

kokonaisuudessaan kattaisi suunnitelman hankkeita. 

Esitetty investointisuunnitelma edellyttää osittaista 

kassarahoitusta tai vastaavaa investointisuunnitelman 

leikkausta. Aikaisempina vuosina aloitetut 

hankekokonaisuudet rahoitetaan kassasta (5,3 

M€).Investointisuunnitelman mukaisista investoinneista 

3,3M€ toteutuu alustavan suunnitelman mukaisesti leasing-

rahoitteisena tai muuna pitkäaikaisena vuokrana. 

Investointisuunnitelman merkittävin kokonaisuus on 

https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022428-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022428-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022428-6
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022412
https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022412
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Sotekeskus-hanke I, jonka arvioitu osuus 

investointisuunnitelman kaudelle on 58,2M€.” 

• https://kpshp-hva.oncloudos.com/kokous/2022412-10-

19126.PDF  

• Hankintailmoitus 14.9. – hammashoitohenkilöstön palvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75150/notice/1

08228/overview  

• Hankintailmoitus 21.9. – lomakkeet 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75551/notice/1

08863/overview  

• Hankintailmoitus 22.9. – ruokahuoltopalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75470/notice/1

08742/overview  

• Hankintailmoitus 23.9. – vahinkovakuutukset 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75559/notice/1

08876/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• n/a 

  

https://kpshp-hva.oncloudos.com/kokous/2022412-10-19126.PDF
https://kpshp-hva.oncloudos.com/kokous/2022412-10-19126.PDF
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75150/notice/108228/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75150/notice/108228/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75551/notice/108863/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75551/notice/108863/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75470/notice/108742/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75470/notice/108742/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75559/notice/108876/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75559/notice/108876/overview
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Lapin hyvinvointialue 
 

Kotisivut: https://lapha.fi/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta. https://lapha.fi/ajankohtaista/hyvinvointialuejohtajaksi-

jari-jokela/  

• Johtajavalinta  https://lapha-

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

• Aluehallitus 16.6 

o Johtajavalinta 

• Aluehallitus 10.8. https://lapha-

julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=762  

o Johtajavalinta 

o Aluehallitus hyväksy Nordlabin hyvinvointiyhtymän ja ko. 

perussopimuksen. 

o Päätös ICT-konsultaatiopalvelujen sekä tietojohtamisen 

asiantuntijapalvelujen hankinnasta: 

▪ ”Aluehallitus päättää valita puitejärjestelyyn molemmille 

osa-alueille 3 eniten yhteyspistettä saanutta toimittajaa: 

• Osa-alue A: ICT-konsultaatiopalvelut 

o 1. Gofore Lead Oy, 95 pistettä 

• 2. NHG Finland Oy, 62 pistettä 

• 3. Deloitte Consulting, 50 pistettä 

▪ Osa-alue B: Tietojohtamisen asiantuntijapalvelut 

• 1. Productivity Leap Oy, 92 pistettä 

• 2. Accenture, 79 pistettä 

• 3. Pinja Digital Oy, 73 pistettä” 

• Aluehallitus 17.8. https://lapha.fi/ajankohtaista/lapin-aluehallituksen-

kokouksen-17-8-2022-paatostiedote/  ja 

https://lapha.fi/ajankohtaista/tietohallintojohtajaksi-pakkila-

ruokapalvelujohtajaksi-salo-ja-tekniseksi-johtajaksi-korhonen/  

o Johtajavalinta 

• Tiedote aluevaltuuston 31.8. kokouksen päätöksistä. 

https://lapha.fi/ajankohtaista/lapin-aluevaltuuston-kokouksen-31-8-

2022-paatostiedote/  

https://lapha.fi/
https://lapha.fi/ajankohtaista/hyvinvointialuejohtajaksi-jari-jokela/
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-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=762
https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=762
https://lapha.fi/ajankohtaista/lapin-aluehallituksen-kokouksen-17-8-2022-paatostiedote/
https://lapha.fi/ajankohtaista/lapin-aluehallituksen-kokouksen-17-8-2022-paatostiedote/
https://lapha.fi/ajankohtaista/tietohallintojohtajaksi-pakkila-ruokapalvelujohtajaksi-salo-ja-tekniseksi-johtajaksi-korhonen/
https://lapha.fi/ajankohtaista/tietohallintojohtajaksi-pakkila-ruokapalvelujohtajaksi-salo-ja-tekniseksi-johtajaksi-korhonen/
https://lapha.fi/ajankohtaista/lapin-aluevaltuuston-kokouksen-31-8-2022-paatostiedote/
https://lapha.fi/ajankohtaista/lapin-aluevaltuuston-kokouksen-31-8-2022-paatostiedote/
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o ” Aluevaltuusto hyväksyi NordLab-hyvinvointiyhtymän 

perustamisen”  

o ”Pohjoisten hyvinvointialueiden laboratoriopalvelujen 

järjestämistä varten perustetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, 

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen 

hyvinvointiyhtymä. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät jo aiemminkin 

palveluja tuottaneelta liikelaitoskuntayhtymä NordLabilta uuteen 

NordLab hyvinvointiyhtymään vuoden 2023 alusta. 

Hyvinvointiyhtymän perussopimus tulee voimaan syksyllä 2022.” 

o ”Laboratoriopalvelujen tuottamisen lisäksi Nordlab huolehtii alan 

tutkimuksesta ja opetuksesta hyvinvointialueilla.” 

• Tiedote aluehallituksen 6.9. päätöksistä. 

https://lapha.fi/ajankohtaista/aluehallituksen-paatokset-kokouksesta-6-

9-2022/  

o Johtajavalinta 

• Tiedote aluehallituksen 14.9. päätöksistä.  

https://lapha.fi/ajankohtaista/aluehallituksen-paatokset-14-9-

kokouksesta/  

o Johtajavalinta 

o ” Yhteinen ateriapalvelujen tuottaja on perustettu” 

▪ ”Lapin aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin Ateriapalvelut 

Oy:n perustamisen ja hyväksyi yhtiön osakassopimuksen. 

Yhtiön perustamisen taustalla on laki, jonka mukaan kunnat 

eivät voi tuottaa ateriapalveluja hyvinvointialueelle tai päin 

vastoin.” 

▪ ”Lapin Ateriapalvelut Oy on hyvinvointialueen ja siihen 

liittyvien jäsenkuntien yhteinen yhtiö, joka voi tuottaa 

ateriapalveluja sekä kunnille että hyvinvointialueelle.” 

o ”Hyväksyttiin, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tilaa kaksi 

ambulanssia ja Lapin sairaanhoitopiiri kuusi ambulanssia. 

Hyväksyttiin myös, että pelastuslaitos alkaa kilpailuttaa 

Sodankylän sammutusauton, Äkäslompolon säiliösammutusauton 

sekä Kemin, Tornion ja Rovaniemen säiliöautot. Päätös tarvittiin, 

koska hälytysajoneuvojen toimitusaika on useita kuukausia.” 

• Tiedote aluehallituksen 21.9. päätöksistä.   

https://lapha.fi/ajankohtaista/aluehallituksen-paatostiedote-21-9-2022/  

o ”Lapin hyvinvointialue vie loppuun kuntien ja kuntayhtymien 

aloittamia hankintoja” 

▪ ”Muuten investointisuunnitelma on niukka” 

▪ ” Ensi vuoden suurimmat investoinnit 

https://lapha.fi/ajankohtaista/aluehallituksen-paatokset-kokouksesta-6-9-2022/
https://lapha.fi/ajankohtaista/aluehallituksen-paatokset-kokouksesta-6-9-2022/
https://lapha.fi/ajankohtaista/aluehallituksen-paatokset-14-9-kokouksesta/
https://lapha.fi/ajankohtaista/aluehallituksen-paatokset-14-9-kokouksesta/
https://lapha.fi/ajankohtaista/aluehallituksen-paatostiedote-21-9-2022/
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• -Lapin keskussairaalan laajennuksen ensimmäinen 

vaihe, 26 miljoonaa 

• -sote-palvelujen ICT-hankinnat ja muut aineettomat 

hyödykkeet, 7 miljoonaa 

• -Rovaniemen lapsi- ja nuorisokoti, 5 miljoonaa 

• -sote-palvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa 

• -pelastuspalvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa 

• -muut sote-palvelujen tilamuutokset ja 

perusparannukset, 3 miljoonaa 

• -lääkintälaitteet, 2 miljoonaa 

• -ambulanssit, 1 miljoona 

• -Sodankylän pelastuslaitoksen kalustosuoja, 100 000  

o ”Käynnistetään kilpailutus hengityshalvauspotilaiden 

ympärivuorokautisesta hoitopalvelusta. Sopimus koskisi vuosia 

2023-2025, ja siinä olisi kaksi optiovuotta. Palvelua tarvitsee 

hyvinvointialueella muutama henkilö, ja hoito on tuotettu 

aiemminkin ostopalveluna. euroa” 

• Kootusti johtajavalinnoista (syyskuu 2022)  

▪ Johtajavalinta 

• Tiedote aluevaltuuston 26.9. kokouksen päätöksistä.  

https://lapha.fi/ajankohtaista/aluevaltuuston-paatostiedote-26-9-2022/  

o ”Hyvinvointialue esittää ensi vuoden investointeihin reilu 53 

miljoonaa” 

▪ ”Talousarviokehyksessä toiminnan kuluiksi on arvioitu 

yhteensä 960 miljoonaa. Hyvinvointialueen 

investointibudjetti olisi noin 54 miljoonaa. Asiakasmaksuilla 

ja muilla tuotoilla on tarkoitus kattaa menoista noin 120 

miljoonaa. Jäljelle jäävät noin 840 miljoonaa katettaisiin 

valtion rahoituksella, joka on noin 870 miljoonaa. Poistojen 

ja muiden kirjaamiserien jälkeen tulos olisi nolla. 

Talousarviokehyksessä on edelleen paljon tarkentuvia 

asioita, muun muassa kuntien vuokratilojen vuokrat, 

palkkakehitys ja inflaation vaikutukset.” 

▪ ”Investointeja varten hyvinvointialue ottaa kunnilta ja 

kuntayhtymiltä siirtyvien lainojen päälle uutta lainaa 29 

miljoonaa. Valtio on myöntänyt paljon suuremmatkin 

lainanottovaltuudet, mutta lainan määrä halutaan pitää 

maltillisena, sillä korot ovat nousussa. Tilanne on 

päinvastainen kuin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, 

https://lapha.fi/ajankohtaista/aluevaltuuston-paatostiedote-26-9-2022/
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missä hyvinvointialue on pyytänyt valtiota kasvattamaan 

sen lainanottovaltuuksia.” 

o ” Aluevaltuusto haluaa perehtyä tarkemmin Länsi-Pohjan 

Mehiläis-ulkoistukseen”   

▪ ”Lapin aluevaltuusto haluaa lisätietoja Mehiläinen Länsi-

pohjan sopimuksesta vielä loppuvuoden aikana. 

Aluehallitus on kutsunut kaksi selvityshenkilöä 

kartoittamaan sopimuksen muutostarpeiden, mitättömyyden 

tai irtisanomisen edellytysten selvittämistä. Selvityksessä on 

meneillään tiedonkeruuvaihe. Selvitystyöryhmän lisäksi 

valtuusto haluaa kuulla myös Mehiläisen edustajia. Pekka 

Heikkisen (Kok.) esitys toimijoiden kuulemisesta voitti 

valtuuston äänestyksessä äänin 42-17.” 

• Kemin ja Savonlinnan päivystysten lainsäädännöllinen asema 

lausuntokierrokselle. https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-

paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle  

• Hankintailmoitus 17.9. – sote-henkilökuljetukset (markkinakartoitus) 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75342/notice/1

08535/overview  

• Hankintailmoitus 29.9. – hemodialyyislaitteet 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75762/notice/1

09270/overview  

 

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Uutinen hyvinvointialueen johtajista. https://www.lapinkansa.fi/tama-

porukka-johtaa-lapin-hyvinvointialuetta-

johta/4899130?utm_campaign=Feedit&utm_source=Lapin%20Kansa&

utm_medium=RSS  

• Savonlinnan ja Kemin kaupunkien edustajat vaativat sairaaloiden 

asemien vahvistamista lainsäädännössä. 

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

lansi-pohjan-sairaaloiden-asema-ja-rahoitus-turvattava-

lainsaadannossa.html 

• Uutinen Lapin kuntien ja hyvinvointialueen ruokapalveluyhtiöstä. 

https://www.kotilappi.fi/artikkeli/lapin-hyvinvointialue-perusti-

ateriapalveluyhtion-kaikki-kunnat-eivat-ole-lahdossa-yhteiseen-yhtioon-

241458779/  

https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle
https://stm.fi/-/kemin-ja-savonlinnan-sairaaloiden-paivystysta-koskeva-hallituksen-esitys-lausunnolle
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75342/notice/108535/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75342/notice/108535/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75762/notice/109270/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75762/notice/109270/overview
https://www.lapinkansa.fi/tama-porukka-johtaa-lapin-hyvinvointialuetta-johta/4899130?utm_campaign=Feedit&utm_source=Lapin%20Kansa&utm_medium=RSS
https://www.lapinkansa.fi/tama-porukka-johtaa-lapin-hyvinvointialuetta-johta/4899130?utm_campaign=Feedit&utm_source=Lapin%20Kansa&utm_medium=RSS
https://www.lapinkansa.fi/tama-porukka-johtaa-lapin-hyvinvointialuetta-johta/4899130?utm_campaign=Feedit&utm_source=Lapin%20Kansa&utm_medium=RSS
https://www.lapinkansa.fi/tama-porukka-johtaa-lapin-hyvinvointialuetta-johta/4899130?utm_campaign=Feedit&utm_source=Lapin%20Kansa&utm_medium=RSS
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-ja-lansi-pohjan-sairaaloiden-asema-ja-rahoitus-turvattava-lainsaadannossa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-ja-lansi-pohjan-sairaaloiden-asema-ja-rahoitus-turvattava-lainsaadannossa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/savonlinnan-ja-lansi-pohjan-sairaaloiden-asema-ja-rahoitus-turvattava-lainsaadannossa.html
https://www.kotilappi.fi/artikkeli/lapin-hyvinvointialue-perusti-ateriapalveluyhtion-kaikki-kunnat-eivat-ole-lahdossa-yhteiseen-yhtioon-241458779/
https://www.kotilappi.fi/artikkeli/lapin-hyvinvointialue-perusti-ateriapalveluyhtion-kaikki-kunnat-eivat-ole-lahdossa-yhteiseen-yhtioon-241458779/
https://www.kotilappi.fi/artikkeli/lapin-hyvinvointialue-perusti-ateriapalveluyhtion-kaikki-kunnat-eivat-ole-lahdossa-yhteiseen-yhtioon-241458779/
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• SDP:n valtuustoryhmä vaatii palveluntuottajien sopimusten tarkkaa 

selvitystä. https://demokraatti.fi/lapin-hyvinvointialueen-demariryhma-

pitaa-tarkeana-etta-palveluntuottajien-sopimukset-kaydaan-

huolellisesti-lapi-ennen-hyvinvointialueen-aloittamista/  

 

  

https://demokraatti.fi/lapin-hyvinvointialueen-demariryhma-pitaa-tarkeana-etta-palveluntuottajien-sopimukset-kaydaan-huolellisesti-lapi-ennen-hyvinvointialueen-aloittamista/
https://demokraatti.fi/lapin-hyvinvointialueen-demariryhma-pitaa-tarkeana-etta-palveluntuottajien-sopimukset-kaydaan-huolellisesti-lapi-ennen-hyvinvointialueen-aloittamista/
https://demokraatti.fi/lapin-hyvinvointialueen-demariryhma-pitaa-tarkeana-etta-palveluntuottajien-sopimukset-kaydaan-huolellisesti-lapi-ennen-hyvinvointialueen-aloittamista/
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

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

Strategia: https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/hyvinvointialue/strategia/  

 

PÄÄTÖKSIÄ JA HAVAINTOJA  

 

• Johtajavalinta.  https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-

hyvinvointialueen-aluevaltuusto-kokoontui-toisen-kerran-

hyvinvointialuejohtajaksi-valittiin-ilkka-luoma/  

• Johtajavalinta 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 Johtajavalinta 

• Hyvinvointialue valitsi lukuisia palvelualuejohtajia (tiedote 10.5.). 

https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/palvelualueille-valittiin-

johtajat/  

o Johtajavalinta 

• Aluehallituksen 6.9. päätöksiä. 

https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=534829  

o Vakuutusten hankinta 

▪ ”Aluehallitus hyväksyy vakuutusturvan osatarjoukset ja 

valitsee hyvinvointialueen vakuuttajiksi 

kokonaistaloudellisuuden perusteella seuraavat 

vakuutusyhtiöt: 

• - osatarjous, henkilövakuutukset: Pohjola Vakuutus 

Oy 

• - osatarjous, omaisuuden ja toiminnan vakuutukset: 

Pohjola Vakuutus OY 

• - osatarjous, ajoneuvo- ja liikennevakuutukset: If 

Vahinkovakuutus Oyj” 

o Sisäisen tarkastuksen päällikön valinta 

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/
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=534829


 

www.valuecoaching.fi 

99 

▪ Johtajavalinta 

o Ateria- ja puhtauspalvelujen kilpailuttamisesta 

▪ ” Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 

21.3.2022 hyväksynyt periaatepäätöksen, jonka mukaan 

ateria- ja puhtauspalveluiden turvaamiseksi ensisijaisena 

tavoitteena on mahdollisimman kattavasti palveluiden 

siirtäminen yhteisiin perustettaviin in house-yhtiöihin. 

Samalla aluevaltuusto päätti, että mikäli kunnat eivät 

sitoudu osakkaaksi riittävän laajoihin in-house yhtiöihin, 

ateria- ja puhtauspalveluiden palvelualue käynnistää 

kilpailutukset palvelujen järjestämiseksi markkinoilta 

ostettavilla palveluilla tarvittavassa laajuudessa, jota 

täydentää oma toiminta.” 

▪ ”Aluevaltuusto kiinnitti huomiota, että ateria- ja 

puhtauspalvelut mahdollisuuksien mukaan järjestetään niin, 

että valmistelussa huomioidaan yhteistyö paikallisten ateria- 

ja puhtauspalveluyritysten kanssa.” 

▪ ” Hankinta on kokonaisarvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä 

palveluhankinta. Sopimuskauden pituus on kolme (3) 

vuotta. Lisäksi on optiomahdollisuus yksi (1) vuosi. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 

26 miljoonaa euroa, jossa on huomioitu mahdollinen 

lisäoston arvo (max. 50 %). Palvelu laskutetaan 

kuukausittain jälkikäteen.” 

▪ ”Hankinta on jaettu osiin siten, että kullekin kunnan alueelle 

tehdään erikseen päätös ateriapalvelusta ja 

puhtauspalvelusta. Jokaiseen osaan valitaan yksi (1) 

palveluntuottaja.” 

▪ ”Aluehallitus päättää aloittaa Hailuodon, Iin, Kempeleen, 

Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyrnävän, Utajärven ja 

Vaalan kuntien alueella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen ateria- ja puhtauspalvelukilpailutuksen.” 

o Liittyminen Oulun innovaatiokeskittymän (OIA) 

allianssisopimukseen 

▪ ” Oulun innovaatioallianssi, Oulu Innovation Alliance, OIA, 

perustettiin vuonna 2009 tukemaan koulutuksen, 

tutkimuksen, liike-elämän ja julkisen sektorin yhteistyötä, 

toimintaa, joka on osaltaan nostanut Oulun ja koko Oulun 

seudun kansainväliseen tietoisuuteen keskeisenä 

innovaatiokeskuksena.” 



 

www.valuecoaching.fi 

100 

▪ ”Oulun innovaatioallianssin tavoitteena on tarjota 

kasvualustat innovatiivisille ideoille. Yhteistyöllä Oulusta 

tehdään Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia 

lisäarvoa tuottava ekosysteemi, joka ratkaisee yhdessä 

ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysongelmia.” 

▪ ” Innovaatioallianssin kumppaneita ovat tällä hetkellä Oulun 

kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, 

Koulutuskuntayhtymä OSAO, Luonnonvarakeskus LuKe, 

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiri sekä Technopolis Oy.” 

▪ ” Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 

1. hyväksyy Oulun innovaatiokeskittymän 

allianssisopimuksen 2021 - 2027. 

2. ottaa vastuulleen kohdealan OuluHealth Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja Oulun 

▪ kaupungin hyvinvointipalveluille nimetyt kärkiohjelmat.” 

• Tiedote aluevaltuuston 31.8. seminaarista. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/sote-jarjestamissuunnitelma-on-

uudistamisohjelma?publisherId=69817636&releaseId=69949773   

• Tiedote aluevaltuuston 5.9. kokouksesta. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/aluevaltuusto-aloitti-syyskautensa-sote-

jarjestamissuunnitelman-

merkeissa?publisherId=69817636&releaseId=69950376  

o ”NordLab tuottaa hyvinvointialueen laboratoriopalvelut 

o ”Laboratoriopalvelujen järjestämistä varten perustetaan Kainuun, 

Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointialueiden yhteinen hyvinvointiyhtymä, jonka 

perussopimus tulee voimaan 1.10.2022. Tuotanto ja henkilöstö 

siirtyvät hyvinvointiyhtymään 1.1.2023.” 

o ”Sopimusta on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Suomen 

yhteistyöalueen hyvinvointialueiden kesken. Pohjois-Suomen 

laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin 

johtokunta ja johtavat viranhaltijat valtuutetaan käynnistämään 

hyvinvointiyhtymän perustamisen toimenpiteet.” 

• Pohjoispohjalaiset yritykset mukaan puhtaus- ja ruokapalveluiden 

tuottamiseen (tiedote 5.9.) https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/hyvinvointialueen-ateria-ja-

puhtauspalveluiden-kilpailutus-avautuu-pohjoispohjalaisille-yrityksille-

onko-yrityksesi-tuleva-kumppanimme/  

https://www.sttinfo.fi/tiedote/sote-jarjestamissuunnitelma-on-uudistamisohjelma?publisherId=69817636&releaseId=69949773
https://www.sttinfo.fi/tiedote/sote-jarjestamissuunnitelma-on-uudistamisohjelma?publisherId=69817636&releaseId=69949773
https://www.sttinfo.fi/tiedote/aluevaltuusto-aloitti-syyskautensa-sote-jarjestamissuunnitelman-merkeissa?publisherId=69817636&releaseId=69950376
https://www.sttinfo.fi/tiedote/aluevaltuusto-aloitti-syyskautensa-sote-jarjestamissuunnitelman-merkeissa?publisherId=69817636&releaseId=69950376
https://www.sttinfo.fi/tiedote/aluevaltuusto-aloitti-syyskautensa-sote-jarjestamissuunnitelman-merkeissa?publisherId=69817636&releaseId=69950376
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/hyvinvointialueen-ateria-ja-puhtauspalveluiden-kilpailutus-avautuu-pohjoispohjalaisille-yrityksille-onko-yrityksesi-tuleva-kumppanimme/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/hyvinvointialueen-ateria-ja-puhtauspalveluiden-kilpailutus-avautuu-pohjoispohjalaisille-yrityksille-onko-yrityksesi-tuleva-kumppanimme/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/hyvinvointialueen-ateria-ja-puhtauspalveluiden-kilpailutus-avautuu-pohjoispohjalaisille-yrityksille-onko-yrityksesi-tuleva-kumppanimme/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/hyvinvointialueen-ateria-ja-puhtauspalveluiden-kilpailutus-avautuu-pohjoispohjalaisille-yrityksille-onko-yrityksesi-tuleva-kumppanimme/
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• Tiedote aluehallituksen 20.9. kokouksesta https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-etsii-ratkaisuja-

haastavassa-tilanteessa/  

• Tiedote lainanottovaltuuksien muutoksesta (tiedote 23.9.). 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/valtioneuvosto-muutti-pohjois-pohjanmaan-

hyvinvointialueen-

lainanottovaltuutta?publisherId=69817636&releaseId=69952270  

o ” Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuutta. Muutetun 

valtuuden määrä on noin 448 miljoonaa euroa. 

Lainanottovaltuutta voidaan muuttaa, jos investoinnit ovat 

välttämättömiä.” 

o ”Lainanottovaltuuteen liittyy myös rajoituksia ja velvoitteita: 

valtuutta voi käyttää ainoastaan investointeihin ja investointeja 

vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat välttämättömiä palvelujen 

tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä 

edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi.” 

o ”Hyvinvointialueelta edellytettävän tuottavuus- ja 

taloudellisuusohjelman tarkoitus on varmistaa hyvinvointialueen 

lainanhoitokyky pitkällä aikavälillä ja turvata lakisääteiset palvelut. 

Sen täytyy olla valtiovarainministeriön hyväksymä 30.11. 

mennessä.” 

o ”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt lausuntokierroksella 

olevassa sote-järjestämissuunnitelmassa on osoitettava riittävä 

tuottavuus- ja talouspotentiaali, jotta saavutetaan talouden 

tasapaino vuosina 2023–2025.” 

• Tiedote aluehallituksen 26.9. kokouksesta. https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-kokoontui-26-9/  

• Hyvinvointialueen oheisnimeksi Pohde (tiedote 27.9.) 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-

oheisnimeksi-pohde?publisherId=69817636&releaseId=69952630  

• Hankintailmoitus 9.9. – ateria- ja puhtauspalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74952/notice/1

07924/overview  

• Hankintailmoitus 24.9. – potilassiirtopalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75569/notice/1

08894/overview  

• Hankintailmoitus 29.9. – kuulokojeiden sovitus- ja huoltopalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75726/notice/1

09167/overview  

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-etsii-ratkaisuja-haastavassa-tilanteessa/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-etsii-ratkaisuja-haastavassa-tilanteessa/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-etsii-ratkaisuja-haastavassa-tilanteessa/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/valtioneuvosto-muutti-pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-lainanottovaltuutta?publisherId=69817636&releaseId=69952270
https://www.sttinfo.fi/tiedote/valtioneuvosto-muutti-pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-lainanottovaltuutta?publisherId=69817636&releaseId=69952270
https://www.sttinfo.fi/tiedote/valtioneuvosto-muutti-pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-lainanottovaltuutta?publisherId=69817636&releaseId=69952270
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-kokoontui-26-9/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/aluehallitus-kokoontui-26-9/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-oheisnimeksi-pohde?publisherId=69817636&releaseId=69952630
https://www.sttinfo.fi/tiedote/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-oheisnimeksi-pohde?publisherId=69817636&releaseId=69952630
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74952/notice/107924/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74952/notice/107924/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75569/notice/108894/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75569/notice/108894/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75726/notice/109167/overview
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75726/notice/109167/overview
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• Hankintailmoitus 29.9. – vakuutuspalvelut 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75770/notice/1

09286/overview  

UUTISIA JA MIELIPITEITÄ  

 

• Kritiikkiä hyvinvointialueen leikkaussuunnitelmista. 

https://www.koillissanomat.fi/nurisematta-tama-ei-mene-lapi-

kuusamon-ja-taivalko/4931502 ja 

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/645259  

• Raahen päivystykselle haetaan poikkeuslupaa jatkoon. 

https://www.raahenseutu.fi/aluehallitus-paatti-hakea-poikkeuslupaa-

raahen-

yop/4944271?utm_campaign=Uutiset&utm_source=Raahen%20Seutu

&utm_medium=RSS   

• Lainanottovaltuudet muuttuneet hyvinvointialueella. 

https://kuntalehti.fi/uutiset/talous/ensimmainen-valtionohjauksen-

paatos-hyvinvointialueille-pohjois-pohjanmaa-sai-valtuuden-ottaa-448-

miljoonan-euron-lainan-sairaalainvestointiin/  

• Uutinen palveluverkoston karsimisesta. 

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/645885  
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https://www.koillissanomat.fi/nurisematta-tama-ei-mene-lapi-kuusamon-ja-taivalko/4931502
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https://www.raahenseutu.fi/aluehallitus-paatti-hakea-poikkeuslupaa-raahen-yop/4944271?utm_campaign=Uutiset&utm_source=Raahen%20Seutu&utm_medium=RSS
https://www.raahenseutu.fi/aluehallitus-paatti-hakea-poikkeuslupaa-raahen-yop/4944271?utm_campaign=Uutiset&utm_source=Raahen%20Seutu&utm_medium=RSS
https://kuntalehti.fi/uutiset/talous/ensimmainen-valtionohjauksen-paatos-hyvinvointialueille-pohjois-pohjanmaa-sai-valtuuden-ottaa-448-miljoonan-euron-lainan-sairaalainvestointiin/
https://kuntalehti.fi/uutiset/talous/ensimmainen-valtionohjauksen-paatos-hyvinvointialueille-pohjois-pohjanmaa-sai-valtuuden-ottaa-448-miljoonan-euron-lainan-sairaalainvestointiin/
https://kuntalehti.fi/uutiset/talous/ensimmainen-valtionohjauksen-paatos-hyvinvointialueille-pohjois-pohjanmaa-sai-valtuuden-ottaa-448-miljoonan-euron-lainan-sairaalainvestointiin/
https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/645885

