
VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / 
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRITOTALT 

RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 177

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 0

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 177

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

1 Jakobstad 20 Brännkärr-Friberg Nina
   Pietarsaari (Haldin Annika)

19066 Suojoki Marcus
(Storbacka Oskar)

Kronqvist Bengt
(Björklund Lars)

Henriksson Anna-Maja
(Sjölund Owe)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1278 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Fredman Mikael
   Mustasaari (Gammelgård Lena)

19453 Lithén Carola
(Lithén Per-Henrik)

Salin Ulla-Maj
(Liimatainen Sakarias)

Ekblad Tomas
(Rodas Margareta)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina
2068 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Lähteenmäki Stina
   Kristiinankaupunki (Ingvesgård Hans)

6404 Perjus Mikael
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 8 Aro Erkki
   Laihia (Knuuti Teemu)

7996 Salminen Asko
(Harju Jukka)

7 Larsmo 6 Hjulfors Andreas
   Luoto (Svenlind Daniel)

5534 Bredbacka Bernhard
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5451 Skinnar Sture
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta
   Uusikarlepyy (Frostdahl Steven)

7479 Palm Maria
(Peltorinne-Cederström Pauliina)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne)

9558 Granlund Gun

(Wilson Roy)

Svedjebäck Carl-Gustav

(Erikson Jim)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger

11174 (Holmäng Johanna)

Lillqvist Anja

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor

(Pettersson David)

12 Vasa 68 Kivioja Tuija

    Vaasa (Kiviranta Marjatta)

67551 Jäntti Kurt

(Englund Nils)

Rajala Katja

(Saarikoski Sari)

Nilsson-Väre Marit

(Somppi Sari)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Strömsholm Eva-Maria

(Mahdi Ramieza)

Helin Risto

(Kolehmainen Aarne)

Hakomäki Pirita

(Nivukoski Anne)

13 Vörå 7 Heir Kjell

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6388 Jusslin Gunilla

(Ohlis Karita)

177

TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 0 0,0 0,0 0,0

169400

Frånvarande 

Poissa 177

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ

LIITE § 39
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POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN 

KUNTAYHTYMÄ 

 
KELPOISUUSSÄÄNTÖ 

 

LIITE § 43
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§ 1 Soveltamisala 
 
Valtuusto päättää Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän virkoihin ja toimiin valittavan henkilöstön muodollisista 

kelpoisuusvaatimuksista, jotka koostuvat ammatillisesta kelpoisuudesta ja kielitaitovaatimuksista. 

§ 2 Tutkinto 
 
Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan maisterin tutkintoa yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta taikka ylempää 

ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan ammattikorkeakoulututkintoa sekä kandidaatin tutkintoa 

yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta. Korkeakoulututkinto rinnastetaan aikaisempaan opistoasteen tutkintoon. Toisen asteen 

ammattitutkinto rinnastetaan aikaisempaan kouluasteen tutkintoon. 

§ 3 Kielitaidon määrittämisen perusteet  

Virkaan tai toimeen vaadittavan kielitaidon määrittämisessä sovelletaan seuraavia periaatteita:  

 Asiakkaan oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään  

 Paikalliset olosuhteet ja kielitaidon tarve 

 Hallitus vahvistaa erikseen jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja kaksikielisiin yksikköihin/toimintoihin. Yksikielisissä 

yksiköissä/toiminnoissa ei vaadita toisen kotimaisen kansalliskielen muodollista kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan 

rekrytointivaiheessa. 

 Kielellisen suunnittelun jatkuva ja järjestelmällinen seuranta kuuluu osana laatutyöhön. Kielellinen suunnittelu ja 

seuranta muodostavat perustan rekrytoinnille ja täydennyskoulutustavoitteille. 

Kielitaitotasot 

1. Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

-johtajan, päällikön ja esihenkilön asemassa olevat, hallintohenkilöstö, sihteerit sekä toiminnot, joissa 

ammatillinen kelpoisuus vaatii ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaitovaatimus koskee myös 

ammattinimikkeitä, joissa toimitaan esihenkilön vakinaisena sijaisena, esim. apulaisylilääkäri tai 

apulaisosastonhoitaja. 

 

2. Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

- koko hyvinvointialueen yhteisten toimintojen työntekijät ja kaksikielisten yksikköjen työntekijät. Hallitus 

vahvistaa kaksikieliset toiminnot ja yksiköt. Tähän ammattiryhmään kuuluvat muun muassa työntekijät, joilta 

vaaditaan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. 

 

3. Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

- koko hyvinvointialueen yhteisten toimintojen työntekijät ja kaksikielisten yksikköjen työntekijät. Hallitus 

vahvistaa kaksikieliset toiminnot ja yksiköt. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa työntekijät, joilta vaaditaan 

alan ammatillinen perustutkinto. 

 

 

4. Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

-henkilöstö, jonka ammatillinen kelpoisuus vaatii lyhyempää ammatillista koulutusta tai jonka tehtäviin ei 

sisälly asiakaspalvelua. 
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§ 4 Kielitaidon osoittaminen 

Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

Viranhaltijaa/työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 

antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi katsotaan, että henkilöllä on kyseisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, 

jos hän on saanut ammattikoulutuksensa tai koulusivistyksensä taikka käynyt lukion kyseisellä kielellä. Työntekijä voi osoittaa 

kielitaitonsa myös suorittamalla hyvinvointialueen sisäisen kielikokeen. Hyvinvointialueen kielikoe ei koske virkaan ja 

virkasuhteeseen valittavia. Ylioppilastutkinnon arvosana M vastaa kyseisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Käytännön 

kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli:  

Viranhaltijaa/työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 

antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa ammattitutkinnossa tai hyvinvointialueen sisäisessä 

kielikokeessa saaduilla arvosanoilla hyvä (suullinen) ja tyydyttävä (kirjallinen). Ylioppilastutkinnon arvosana M vastaa kyseisen 

kielen hyvää ja arvosana B kyseisen kielen tyydyttävää taitoa. Käytännön kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

Työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta antaman asetuksen 

481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa ammattitutkinnossa tai hyvinvointialueen sisäisessä kielikokeessa 

saadulla arvosanalla tyydyttävä. Ylioppilastutkinnon arvosana B vastaa kyseisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. 

Käytännön kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

Kielitodistusta ei tarvita. Työntekijä osoittaa kielitaitonsa haastattelutilanteessa. 

 

§ 5 Uusien tehtävien kelpoisuusvaatimusten määrittäminen 
 
Valtuusto vahvistaa kelpoisuusvaatimukset, kun uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön. 

 

§ 6 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta 
 
Erityisten syiden niin vaatiessa hallitus voi myöntää virkaan tai toimeen valittavalle vapautuksen tai lievennyksen tämän 

säännön mukaisista kielitaitovaatimuksista, jotka koskevat kyseistä viran- tai toimenhaltijaa. 

Henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi tai suomi, voi hallitus myöntää erivapauden muodollisista 

kielitaitovaatimuksista ottaen huomioon kielellisen suunnittelun, tehtävien luonteen ja paikalliset olosuhteet. 
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LÄÄKÄRIT 

 

NIMIKE VIRKA / 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Apulaisylihammaslääkäri Virka Erikoishammaslääkärin tutkinto. 

Apulaisylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Erikoishammaslääkäri Virka Erikoishammaslääkärin tutkinto. 

Erikoislääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Erikoistuva hammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Erikoistuva lääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Geriatrian ylilääkäri Virka Geriatrian erikoislääkärin tutkinto. 

Hallintoylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto sekä hallinnollinen 
kokemus. 

Hammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Johtajalääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Johtajaylilääkäri Virka Riittävä työkokemus ylilääkärinä/ apulaisylilääkärinä 
sekä soveltuva hallinnollinen koulutus. 

Johtava lääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Kehittämisylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Koululääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Koulutusylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Lääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Osastonylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Palveluohjauksen ylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Psykiatrian johtava lääkäri Virka Psykiatrian erikoislääkärin tutkinto. 

Suun terveyden johtava hammaslääkäri Virka Erikoishammaslääkärin tutkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Tutkimusylilääkäri Virka Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin 
tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla 
erikoisalalla ja dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla 
erikoisalalla. 

Ylihammaslääkäri Virka Erikoishammaslääkärin tutkinto. 

Ylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 
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HOITOHENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Apulaisosastonhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Asiantuntijasairaanhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. 

Audionomi Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 60 
opintopisteen erikoistumiskoulutus. 

Ensihoidon kenttäjohtaja Virka Ensihoitaja-AMK-tutkinto tai laillistettu sairaanhoitaja, 
joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, 
vähintään 30 opintopisteen laajuisen 
opintokokonaisuuden lisäksi riittävä ensihoidon 
hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän 
edellyttämä kokemus. 

Ensihoitoesimies Virka Ensihoitaja-AMK-tutkinto tai laillistettu sairaanhoitaja, 
joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, 
vähintään 30 opintopisteen laajuisen 
opintokokonaisuuden lisäksi riittävä ensihoidon 
hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän 
edellyttämä kokemus. 

Ensihoitopäällikkö Virka Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto ja ensihoidon johtamisen 

erikoistumisopinnot 30 op. Jos henkilö ei ole säännöllisesti 

toiminut hoitotason ensihoitajana ennen 1.5.2011, on 

hänellä oltava suoritettuna hoitotason ensihoitoon 

suuntaava vähintään 30 op:en laajuinen 

opintokokonaisuus. 

Erikoistunut sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä tehtävään soveltuvat 

lisäopinnot 30-60 op. suuntautumisesta riippuen. 

Fysioterapeutti Toimi Laillistettu fysioterapeutti. 

Hammashoitaja Toimi Suunhoitoon suuntautuva lähihoitajatutkinto tai 
rinnakkainen entinen tutkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Hoitotason ensihoitaja Toimi Ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu 
sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon 
suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen 
opintokokonaisuuden. 

Hoitotyön asiantuntija Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. 

Hygieniahoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä tehtävään soveltuvat 
lisäopinnot (30 op). 

Jalkaterapeutti Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Jalkojen hoitaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Johtajaylihoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva 
työkokemus. 

Kliininen asiantuntijafysioterapeutti Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto tai Valviran hyväksymä 
psykoterapeutin pätevyys. 

Kliininen erityissairaanhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto tai Valviran hyväksymä 
psykoterapeutin pätevyys. 

Koordinoiva osastonhoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto tai johtamisen 
täydennysopinnot (60 op). 

Koordinoiva palveluesimies Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (60 
op). 

Koordinoiva palveluesimies Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- tai 
terveydenhuollon korkeakoulututkinto täydennettynä 
johtamisopinnoilla (60 op). 

Koordinoiva palveluesimies Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto tai johtamisen 
täydennysopinnot (60 op). 

Koordinoiva sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Kotihoidon ohjaaja (iäkkäät) Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Kuntoutusohjaaja (hoito) Toimi Laillistettu kuntoutusohjaaja. 

Kätilö Toimi Laillistettu kätilö. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Laboratoriohoitaja Toimi Laillistettu laboratoriohoitaja. 

Logistiikkahoitaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Lähihoitaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Muistihoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Muistineuvoja Toimi Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
sekä soveltuva lisäkoulutus. 

Opetushoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
korkeakoulututkinto ja soveltuva työkokemus. 

Osastonhoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palveluesimies (kotihoito) Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 

kussakin ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 

johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palvelupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Palveluvastaava (ikääntyneiden 
asumispalvelut) 

Toimi Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palveluyksikön johtaja (ikääntyneiden 
asumispalvelut) 

Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Perustason ensihoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja tai ensihoitoon suuntautuvan 
koulutuksen suorittanut lähihoitaja. 

Potilaskuljettaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Röntgenhoitaja Toimi Laillistettu röntgenhoitaja. 

Sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Suuhygienisti Toimi Laillistettu suuhygienisti. 

Terveydenhoitaja Toimi Laillistettu terveydenhoitaja. 

Toimintaterapeutti Toimi Laillistettu toimintaterapeutti. 

Tutkimus- ja kehittämisylihoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
tiedekorkeakoulusta. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Tutkimushoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa. 

Vastaava fysioterapeutti Toimi Laillistettu fysioterapeutti sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava hammashoitaja Toimi Suunhoitoon suuntautuva lähihoitajatutkinto tai 
rinnakkainen entinen tutkinto sekä soveltuva hallinnon 
alan lisäkoulutus. 

Vastaava sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava suuhygienisti Toimi Laillistettu suuhygienisti sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava terveydenhoitaja Toimi Laillistettu terveydenhoitaja sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Ylihoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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SOSIAALIHUOLLON HENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Aikuissosiaalityön päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Asiakas- ja palveluohjauksen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Asiakasohjaaja Toimi Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon tutkinto. 

Asiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Etuuskäsittelijä Virka Soveltuva ammattitutkinto. 

Hallinnollinen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Toimialan hyvä 
tuntemus. 

Henkilökohtainen avustaja Toimi Soveltuva koulutus tai työkokemus. 

Hoitaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Hoiva-avustaja Toimi Soveltuva koulutus tai soveltuva työkokemus. 

Ikäihmisten palvelujen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Johtava ohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Johtava perheohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Johtava sosiaalityöntekijä Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Koti- ja asumispalvelujen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (60 
op). 

Koti- ja asumispalvelujen päällikkö Virka 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai 
terveydenhuollon korkeakoulututkinto täydennettynä 
johtamisopinnoilla (60 op). 

Kotihoidon ohjaaja Virka Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (30 
op). 

Kotipalveluohjaaja Virka Soveltuva tutkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Kuntoutusohjaaja (sosiaalihuolto) Toimi Laillistettu sosionomi tai laillistettu kuntoutusohjaaja. 

Kuraattori Toimi Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

(817/2015) 7 §:n tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva sosiaalialalle, 

kasvatustieteisiin tai käyttäytymistieteisiin suuntautunut 

korkeakoulututkinto. Koulutukseen tulee sisältyä tai sen 

lisäksi tulee olla suoritettuna korkeakouluopinnot (60 op), 

jotka muodostuvat sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n 1 

momentissa tarkoitettuun korkeakoulututkintoon kuu-

luvista opinnoista. 

Lapsi- ja perhesosiaalityön päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Lasten ja perheiden palvelujen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Lastensuojelulaitoksen johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä 
riittävä johtamistaito (Lastensuojelulaki 417/2007, §60). 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Lastensuojelun päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Lastenvalvoja Virka Laillistettu sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä 817/2015, §7 ja §9) tai oikeustieteen 
maisteri tai siihen vastaava aikaisempi ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Ohjaaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Palveluohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Palvelusihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Palveluyksikön johtaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8) 
tai laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
(28.6.1994/559, §5). 

Perheohjaaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Perhetyöntekijä Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8) 
tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalla 
suuntauksella tai terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö. 

Päivätoiminnan ohjaaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Sosiaalijohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Sosiaaliohjaaja Virka Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(817/2015, § 8) mukainen laillistus sekä sosionomin AMK-
tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Sosiaalityöntekijä Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Päivä- ja työtoiminnan ohjaaja 
(vammaispalvelut) 

Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Vammaispalvelun tuki- ja 
osaamiskeskuksen päällikkö 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Toimialan hyvä 
tuntemus. 

Vammaispalvelupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Vastaava kuraattori Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Viriketoiminnan ohjaaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 
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ASIANTUNTIJAT 

 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Apteekkari Virka Laillistettu proviisori. 

Apuvälineasiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 
tutkinto. 

Farmaseutti Toimi Laillistettu farmaseutti. 

Johtava farmaseutti Virka Laillistettu farmaseutti. 

Johtava psykologi Virka Laillistettu psykologi. 

Johtava puheterapeutti Virka Laillistettu puheterapeutti. 

Johtava ravitsemusterapeutti Virka Laillistettu ravitsemusterapeutti. 

Kuntoutussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Lääketeknikko Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Neuropsykologi Toimi Laillistettu psykologi sekä erikoistuminen 
neuropsykologiaan. 

Osastofarmaseutti Toimi Laillistettu farmaseutti. 

Osastonsihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Palveluesimies Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Proviisori Toimi Laillistettu proviisori. 

Psykologi Toimi Laillistettu psykologi. 

Puheterapeutti Toimi Laillistettu puheterapeutti. 

Ravitsemusterapeutti Toimi Laillistettu ravitsemusterapeutti. 

Sairaalafyysikko Toimi Sairaalafyysikon pätevyys. 

Sairaalasolubiologi Toimi Sairaalasolubiologin pätevyys. 

Välinehuollon palveluesimies Virka Soveltuva ammattitutkinto täydennettynä soveltuvilla 
johtamisopinnoilla. 



14 
 
  

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Välinehuollon palveluohjaaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Välinehuoltaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto tai työkokemus. 

Ylifyysikko Virka Sairaalafyysikon pätevyys. 
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HALLINTO 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Alueellinen IT-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Alueellinen palvelupäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Arkistosihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Asiakaspalvelupäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Asiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Controller Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallinnon sihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Hallintojohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallintopäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankekoordinaattori Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankintajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankintakoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Hankintasihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Henkilöstöasiain päällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Henkilöstöpäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-asiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

HR-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-kehittämispäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-koordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

HR-suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

HYTE-koordinaattori  Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hyvinvointikoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Informaatikko Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-palvelusuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

IT-projektisuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

IT-pääarkkitehti Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Johdon assistentti Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Juristi Virka Oikeustieteen maisteri tai vastaava aikaisempi ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Järjestelmäylläpitäjä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Kehittämispäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kehittämissuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kestävän kehityksen suunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kielenkääntäjä Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kieltenopettaja Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutus- ja perehdyttämispäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kuntayhtymän johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatujohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatukoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Laatupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatusuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laskutussihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

LEAN-kehittämiskoordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Lääkitysturvallisuus-koordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto farmasian alalta. 

Maksatuspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Materiaalikoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Monituottajuus-koordinaattori  Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Potilasasiamies Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. 

Prosessipäällikkö Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Puhelunvälittäjä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Rekrytoija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Rekrytointisuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sektorijohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sisäinen tarkastaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sosiaaliasiamies Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Strategiajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talousasiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talousjohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talouspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Taloussihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Taloussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Taloussuunnittelupäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tarkastaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Tietojohtaja Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Tietojohtamisen suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietosuojapäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietoturva-asiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

TKI-koordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimialajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimistosihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Turvallisuuskoordinaattori Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö tai soveltuva 
korkeakoulututkinto. 

Turvallisuuskouluttaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 
tutkinto. 

Turvallisuuspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tutkimusjohtaja  Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva 
työkokemus. 

Työsuojelupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Valmiussuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Valvonnan päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Verkkopalvelu-koordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Viestintäjohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Viestintäsuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Yhdyspinnat ja HYTE -päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Yhdyspinnat ja HYTE-suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Ajojärjestelijä Toimi Soveltuva logistiikka-alan tutkinto tai vähintään kolmen 
vuoden työkokemus päätoimisena ajojärjestelijänä. 

Ammattimies Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Apuvälinemekaanikko Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Elektroniikka-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Huoltoinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Huoltomies Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Huoltoteknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Kiinteistöinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kunnossapitopäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

LVIA-asiantuntija Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai 
ammattitutkinto sekä työkokemus. 

LVI-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

LVI-insinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

LVI-teknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Lähetti Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Maalari Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Palvelupäällikkö Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Puuseppä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Rakennusinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Rakennuttamispäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Röntgeninsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sairaalainsinööri Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Suunnitteluinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sähkö-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Sähköinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sähköteknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Tekninen johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimitilajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Vahtimestari Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Varastonhoitaja Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto. 

Varastotyöntekijä Toimi Soveltuva alan ammattitutkinto tai vähintään 5 vuoden 
työkokemus varastotyöstä. 

Verkostoinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 
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Luku 1 – Kuntayhtymän johtaminen 

§ 1 Hallintosäännön soveltaminen 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä 

päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei 

laissa ole toisin säädetty. 

 

§ 2 Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä 
Kuntayhtymän johtaminen perustuu kuntayhtymästrategiaan, palvelustrategiaan, 

toimintasuunnitelmaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston 

päätöksiin. 

Valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa 

ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 

Hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 

valvonnasta. 

Hallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hallitus vastaa kuntayhtymän 

toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän 

henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan 

järjestämisestä.  

Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtaja johtaa hallituksen alaisena 

kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntayhtymän johtaja vastaa 

asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 3 Valtuusto 
Valtuusto on kuntayhtymän korkein päättävä elin, ja sen tehtävistä säädetään kuntalaissa 

(410/2015). 

Valtuutettujen lukumäärä perustuu kunnan asukaslukuun. Valtuutettujen lukumäärä määräytyy 

perussopimuksen mukaisesti.  
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§ 4 Hallitus ja hallituksen jaostot 
Hallituksessa on 13 jäsentä. Hallituksen jäsenmäärä vahvistetaan perussopimuksessa. 

Valtuusto valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen jäsenmäärästä, nimeää jäsenet 

henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei 

kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin hallituksen jäseniä ja varajäseniä. 

 

§ 5 Tarkastuslautakunta 
Tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenmäärä 

vahvistetaan perussopimuksessa. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

§ 6 Koordinaationeuvottelukunta 
Kuntayhtymällä on koordinaationeuvottelukunta, jonka jäseniä ovat jokaisen jäsenkunnan 

kunnan- tai kaupunginjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja. 

Koordinaationeuvottelukunta osallistuu ja antaa suuntalinjoja kuntayhtymän talousarvion ja 

taloussuunnitelman valmisteluun, käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa sekä 

käsittelee jäsenkunnilta erikseen pyydettävät lausunnot erityisen suurista hankkeista ja 

muutoksista kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa. 

 

§ 7 Muut toimielimet 
Kuntayhtymän muita toimielimiä ovat: 

• vähemmistökielinen lautakunta; 

• yksilöasioiden jaosto; 

• henkilöstöjaosto; 

• omistajaohjausjaosto; sekä  

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. 
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§ 8 Kuntayhtymän omistamilleen yhtiöilleen antama 
omistajaohjaus 
Hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan omistajaohjauksesta ja sen toteuttamisesta vastaa 

hallituksen alainen omistajaohjausjaosto. 

 

§ 9 Vaikuttamistoimielimet 
Hallitus asettaa neuvottelukuntia asiakasryhmiin pidettävää yhteyttä varten. Hallitus vahvistaa 

jäsenmäärän ja nimeää jäsenet. Perustaessaan neuvottelukunnan hallituksen on määriteltävä 

neuvottelukunnan tehtävät, kokoonpano, määräaika ja mahdolliset palkkiot. 

 

§ 10 Kuntayhtymän viestintä 
Hallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän toiminnasta. Hallitus 

hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. 

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden 

valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Hallitus, toimielimet, kuntayhtymän johtaja sekä muut johtavat viranhaltijat huolehtivat, että 

kuntalaiset ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti 

merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. 

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon eri 

asukasryhmien tarpeet. 
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Luku 2 – Kielelliset oikeudet 

§ 11 Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset 
oikeudet kuntayhtymän hallinnossa 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on kaksikielinen kuntayhtymä, jonka hallinnon ja 

toiminnan järjestämisessä sekä viestinnässä on otettava huomioon ruotsin- ja suomenkielisten 

asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet. Kunnalliset palvelut on järjestettävä 

niin, että asukkaita ja palvelujen käyttäjiä pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään, 

ruotsin tai suomen kielellä, kaikilla kuntayhtymän tehtäväalueilla. 

Henkilöstön riittävä ruotsin ja suomen kielen taito on varmistettava. Viranhaltijoilta ja 

työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty. 

 

§ 12 Kielelliset oikeudet kuntayhtymän toiminnassa 
Kuntayhtymän toiminnassa on riittävällä tavalla turvattava laissa säädettyjen kielellisten 

oikeuksien toteutuminen. 

Mikäli palvelu kohdistuu vain toiseen kieliryhmään, palvelua voidaan antaa, ja asiakasviestintä 

voi tapahtua yksinomaan asianomaisen kieliryhmän kielellä. Kielivaatimukset määritetään 

erillisessä kelpoisuussäännössä. 

Järjestettäessä palveluja ostopalveluina tulee sopimukseen otettavilla määräyksillä varmistaa, 

että palvelun käyttäjien kielilain (423/2003) mukaiset kielelliset oikeudet toteutuvat vastaavalla 

tavalla kuin niiden tulee toteutua kuntayhtymässä. 

Kuntayhtymä tarjoaa tehtäväalueensa puitteissa palveluita kotoutumisen edistämisestä 

annetun lain (1386/2010) § 5 ja § 30 mukaisesti. 

 

§ 13 Kielellisten oikeuksien toteutumisen seuranta ja 
raportointi 
Hallitus ja vähemmistökielinen lautakunta seuraavat toimialallaan kielellisten oikeuksien 

toteutumista. Lautakunta raportoi vuosittain seurannan tuloksista hallitukselle. Hallitus antaa 

tarkemmat ohjeet raportoinnista. Hallitus puolestaan raportoi valtuustolle. 
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Luku 3 – Kuntayhtymän toimielimet ja toimivallan jako 

§ 14 Hallitus – tehtävät ja toimivalta 
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa säädetään sekä 

perussopimuksessa määrätään 

1. vastata valtuuston asettamien tavoitteiden ja taloussuunnitelman toteuttamisesta; 

2. laatia valtuustolle ehdotus taloussuunnitelmaksi; 

3. laatia tilinpäätös; 

4. määrätä maksut ja korvaukset kuntayhtymän palveluista valtuuston vahvistamien 

perusteiden mukaisesti; 

5. päättää palvelusetelin myöntämisen periaatteista ja palvelusetelin arvon 

vahvistamisesta; 

6. päättää kiinteän omaisuuden ostosta ja myynnistä valtuuston hyväksymän 

taloussuunnitelman puitteissa; 

7. päättää yhtiöiden perustamisesta tai osakkeiden ostamisesta ja myynnistä valtuuston 

hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti; 

8. vastata henkilöstöpolitiikasta; sekä 

9. vastata sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 

 

§ 15 Vähemmistökielinen lautakunta – tehtävät ja 
toimivalta 
Pohjanmaan enemmistökieli on ruotsi ja vähemmistökieli on suomi. 

Valtuusto valitsee vähemmistökielisen lautakunnan, jonka tehtävänä on 

1. erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 18 §:n mukaisesti kehittää ja yhteensovittaa 

kuntayhtymän kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön 

kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta; sekä 

2. kehittää ja yhteensovittaa kuntayhtymän kielellisen vähemmistön terveydenhoitoa ja 

sosiaalihuoltoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa henkilökunnan koulutusta. 

 

§ 16 Yksilöasioiden jaosto – tehtävät ja toimivalta 
Hallitus nimittää yksilöasioiden jaoston, jonka tehtävänä on 

1. ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan kuuluvissa 

asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa, asetuksissa tai hallintosäännössä 

muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle määrätty; 
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2. ratkaista hallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 

yksilöä koskevissa asioissa; 

3. toimia tartuntatautilain (1227/2016) mukaisena monijäsenisenä toimielimenä; sekä 

4. hoitaa muut hallituksen määräämät tehtävät. 

 

§ 17 Henkilöstöjaosto – tehtävät ja toimivalta 
Hallitus nimittää henkilöstöjaoston, jonka tehtävänä on 

1. kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstöpolitiikasta; 

2. laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon toteuttamiselle; 

3. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta; 

4. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta; 

5. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista; sekä 

6. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät. 

 

§ 18 Omistajaohjausjaosto – tehtävät ja toimivalta 
Hallitus nimittää omistajaohjausjaoston, jonka tehtävänä on  

1. valmistella hallitukselle omistajastrategian päivittäminen toimintaympäristössä 

tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla; 

2. valmistella vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja 

taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tarvittavat 

suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten; 

3. valita edustajat kuntayhtymän omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille; 

4. nimetä edustajat kuntayhtymän omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, 

osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä 

on omistusosuus; 

5. antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää 

edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin; 

6. seurata kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa 

ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön 

johdolle ja raportoida tarvittaessa hallitukselle; 

7. järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinta ja valvoa, että sopimukset 

ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin; 

8. hyväksyä yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut kuntayhtymän 

sekä tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset; 
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9. raportoida jatkuvasti hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston 

laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin; sekä 

10. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät. 

 

§ 19 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto – 
tehtävät ja toimivalta 
Hallitus nimittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston, jonka tehtävänä on 

1. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että 

kuntayhtymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan; 

2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, johon perustuen arvioidaan 

riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta; 

3. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kuntayhtymän toiminnan 

olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, 

toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan; sekä 

4. valmistella hallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva 

toimintakertomukseen otettava osio. 

 

§ 20 Toimielimen toimivallan edelleen siirtäminen 
Toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle 

toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Edelleen siirretystä 

toimivallasta on pidettävä rekisteriä. 

 

§ 21 Asian ottaminen hallituksen käsiteltäväksi 
Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai 

kuntayhtymän johtaja. 

Täytäntöön paneminen voi tapahtua, jos ottopäätöstä ei ole tehty säädetyssä ajassa (14 

päivää päätöksen tiedoksisaannista) tai päätös siitä, ettei asiaa oteta, on tehty. 

 

§ 22 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
Hallituksen alaisen viranomaisen ja hallituksen jaoston on ilmoitettava hallitukselle 

tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista 

hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
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Ilmoitus on tehtävä neljän (4) päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen tekemisestä tai 

pöytäkirjan tarkastamisesta. 
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Luku 4 – Henkilöstöorganisaatio ja viranhaltijoiden 
toimivalta 

§ 23 Henkilöstöorganisaatio 
Kuntayhtymän toiminta on jaettu toimialoihin. Kuntayhtymään kuuluvat seuraavat toimialat: 

asiakas- ja resurssikeskus, koti- ja asumispalvelut, psykososiaaliset palvelut, kuntoutus, 

sosiaali- ja terveyskeskus, sairaalapalvelut sekä kuntayhtymähallinto. 

Toimialat jakautuvat tulosalueisiin ja tulosalueet tulosyksiköihin. 

Hallitus määrää toimialojen välisestä tehtävänjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole 

asiasta määrätty. 

 

§ 24 Johtoryhmät 
Kuntayhtymässä on kolme (3) johtoryhmää: hyvinvointialueen johtoryhmä, hallinnon 

johtoryhmä ja erityishuollon johtoryhmä. Hyvinvointialueen johtoryhmän tehtävänä on 

kuntayhtymän toimintaa koskevien asioiden käsittely. Hallinnon johtoryhmän tehtävänä on 

kuntayhtymän hallintoa koskevien asioiden käsittely. 

Kuntayhtymän johtaja nimeää kuntayhtymän johtoryhmien kokoonpanon. Johtoryhmät 

kokoontuvat säännöllisesti johtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. 

Erityishuollon johtoryhmä ratkaisee sille kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 

(519/1977) mukaan kuuluvat asiat ja antaa ohjeita erityishuollon myöntämisestä. 

Kuntayhtymän johtaja nimeää erityishuollon johtoryhmän ottaen huomioon, mitä 

erityishuoltolain 23 §:ssä säädetään. 

 

§ 25 Valtuuston puheenjohtajan tehtävät 
Valtuuston puheenjohtaja johtaa valtuustotasolla kuntayhtymästrategian sekä hallituksen 

tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn 

edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä 

kuntayhtymän asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin. 
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§ 26 Hallituksen puheenjohtajan tehtävät 
Hallituksen puheenjohtaja  

1. johtaa kuntayhtymästrategian sekä hallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää 

poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten 

ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kuntayhtymän asukkaisiin ja 

muihin sidosryhmiin; 

2. vastaa kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii 

hallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella 

tavalla; sekä 

3. vastaa siitä, että kuntayhtymän johtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja 

arviointikeskustelut. 

 

§ 27 Kuntayhtymän johtaja – tehtävät ja toimivalta 
Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän toiminnasta. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on 

johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa ja strategista suunnittelua sekä vastata, että toiminta 

noudattaa valtuuston ja hallituksen hyväksymää taloussuunnitelmaa ja strategiasuunnitelmaa. 

Kuntayhtymän johtaja vastaa yhteydenpidosta jäsenkuntiin ja valtion viranomaisiin. 

Kuntayhtymän johtaja edustaa hallitusta oikeuslaitoksessa ja muissa viranomaisissa, mikäli 

hän ei ole toisin päättänyt. Kuntayhtymän johtaja päättää rikosilmoituksen tekemisestä 

kuntayhtymän puolesta. 

Kuntayhtymän johtaja päättää toimialojen jakautumisesta tulosalueisiin. 

Kuntayhtymän johtaja tekee päätökset hänen vastuulleen kuuluvissa asioissa ja hoitaa muut 

hallituksen hänelle määräämät tehtävät. 

Hallitus vahvistaa kuntayhtymän johtajan palkan sekä hänen virkavapaansa korkeintaan 

kuudeksi (6) kuukaudeksi sekä valitsee hänelle sijaisen täksi ajaksi. 

Hallitus päättää kuntayhtymän johtajan sijaisesta, joka hoitaa johtajan tehtäviä hänen ollessa 

poissa tai esteellinen. 

 

§ 28 Johtavat viranhaltijat 
Johtavia viranhaltijoita ovat sektorijohtajat, resurssijohtajat sekä toimialajohtajat. 

Kuntayhtymähallinnon johtavia viranhaltijoita ovat hallintojohtaja, strategiajohtaja, laatujohtaja, 
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talousjohtaja, HR-johtaja sekä viestintäjohtaja. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on johtaa 

ja kehittää vastuulleen kuuluvaa aluetta. 

 

§ 29 Sektorijohtajat – tehtävät ja toimivalta 
Kuntayhtymässä on kolme (3) sektoria: lapset, nuoret ja perheet; työikäiset sekä ikäihmiset. 

Jokaisella sektorilla on sektorijohtaja, joka vastaa sektoriinsa liittyvien asioiden valmistelusta. 

Yhdessä sektorijohtajat johtavat väestön näkökulmasta kuntayhtymän kokonaisuutta.  

Sektorijohtajan tehtävänä on: 

1. määrittää sektorin palvelutarpeet ja seurata niiden toteutumista; 

2. valmistella sektorin palvelutuotantoa, rahoitusta, laatua ja valvontaa koskevat 

strategiset linjaukset; sekä 

3. toteuttaa muut kuntayhtymän johtajan määräämät tehtävät. 

Sektorijohtajat raportoivat kuntayhtymän johtajalle. 

 

§ 30 Resurssijohtajat – tehtävät ja toimivalta 
Resurssijohtajat johtavat suorassa linjassa henkilöstöään. Resurssijohtajia ovat 

johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja. Resurssijohtajat vastaavat heille 

lainsäädännössä säädettyjen tehtävien hoitamisesta. 

Johtajaylilääkäri toimii erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuna johtavana lääkärinä. 

Sosiaalijohtaja toimii sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46 a §:n mukaisena sosiaalihuollon 

johtavana viranhaltijana. 

Resurssijohtajan tehtävänä on: 

1. vastata oman henkilöstönsä osaamisesta; 

2. vastata palveluiden laadusta, asiakas- ja potilasturvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja 

asiakaslähtöisyydestä; 

3. koordinoida tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa alallaan; sekä 

4. toteuttaa muut kuntayhtymän johtajan määräämät tehtävät. 

Resurssijohtajat raportoivat kuntayhtymän johtajalle. 
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§ 31 Toimialajohtajat – tehtävät ja toimivalta 
Toimialajohtajat johtavat toimialoja ja sovittavat yhteen eri toimialojen välisen toiminnan. 

Toimialajohtajan tehtävänä on: 

1. vastata toimialueensa talouden, toiminnan, palveluverkon, laadun, 

asiakaslähtöisyyden ja prosessien suunnittelusta ja johtamisesta; 

2. päättää toimialansa jakautumisesta tulosyksiköihin; 

3. vastaa palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta; sekä 

4. toteuttaa muut kuntayhtymän johtajan määräämät tehtävät. 

Toimialajohtajat kehittävät vastuualueidensa keskeisiä prosesseja yhteistyössä 

resurssijohtajien kanssa. Toimialajohtajat raportoivat kuntayhtymän johtajalle. 

 

§ 32 Kuntayhtymähallinnon johtavat viranhaltijat – 
tehtävät ja toimivalta 
Kuntayhtymähallinnon johtavat viranhaltijat johtavat hallinnollisia palveluita tukien 

kuntayhtymän muuta toimintaa. 

Kuntayhtymähallinnon johtavan viranhaltijan tehtävänä on: 

1. varmistaa hallinnollisten palveluiden saatavuus omalla vastuualueellaan; 

2. huolehtia, että toiminta vastaa laatuvaatimuksia, toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä 

organisaation strategisia linjauksia; sekä 

3. toteuttaa muut kuntayhtymän johtajan määräämät tehtävät. 

Hallintojohtaja, strategiajohtaja, laatujohtaja, talousjohtaja ja HR-johtaja raportoivat 

kuntayhtymän johtajalle. Viestintäjohtaja raportoi strategiajohtajalle. 

 

§ 33 Tulosalueen vastuuhenkilöt – tehtävät ja toimivalta 
Tulosalueen vastuuhenkilö vastaa tulosalueensa palvelukokonaisuuden toiminnasta koko 

hyvinvointialueella. Tulosalueen vastuuhenkilöt vastaavat palveluiden saatavuudesta, 

palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta sekä asiakaslähtöisyydestä strategian ja toiminta- ja 

taloussuunnitelman linjausten mukaisesti. 

Tulosalueen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen talousarvion laadinnasta ja seurannasta. 

Vastuuhenkilö raportoi taloudesta, toiminnasta, prosesseista, yhdenvertaisesta saatavuudesta 

ja palveluiden laadusta toimialajohtajalle sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta, 

vaikuttavuudesta ja henkilöstöasioista resurssijohtajalle. 
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Kuntayhtymän johtaja vahvistaa tulosalueiden vastuuhenkilöt resurssijohtajien esityksestä 

kuultuaan toimialajohtajia. 

 

§ 34 Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt – tehtävät ja 
toimivalta 
Tulosyksikön vastuuhenkilö vastaa yksikkönsä toiminnasta, taloudesta ja palvelun 

toimivuudesta sekä yksikkönsä johtamisesta. 

Tulosyksikön vastuuhenkilö raportoi tulosalueen vastuuhenkilölle. Resurssijohtaja nimeää 

tulosyksikön vastuuhenkilöt. 

 

§ 35 Muiden viranhaltijoiden toimivalta 
Muut viranhaltijat tekevät päätökset heidän vastuulleen kuuluvissa asioissa. 

Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty tai määrätty. Hallituksen 

toimivaltaa ja vastuuta siirretään viranhaltijoille niin kuin hallintosäännössä määrätään. 

 

§ 36 Sosiaalihuollon viranhaltijoiden toimivalta 
Lastensuojelulain (417/2007) 13.2 §:ssä tarkoitettua päätösvaltaa käyttää sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 10.1 §:n mukaisen 

kelpoisuuden omaava palvelupäällikkö tai hänen määräämänsä muu viranhaltija, jolla on lain 

3 §:n taikka 10 §:n 1 tai 2 momentin mukainen kelpoisuus. 

Muilta osin hallitus päättää sosiaalihuollon päätösvallan delegoinnista sosiaalihuollon 

viranhaltijoille. 

 

§ 37 Viranhaltijan oikeus saattaa asia hallituksen 
ratkaistavaksi 
Viranhaltija voi saattaa hänelle delegoidun asian hallitukselle ratkaistavaksi. Asian esittelijänä 

hallituksessa toimii kuitenkin kuntayhtymän johtaja. 
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§ 38 Viranhaltijoiden toimivallan edelleen siirtäminen 
Viranhaltija voi siirtää hänelle määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, 

jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Edelleen 

siirretystä toimivallasta on pidettävä rekisteriä. 

 

§ 39 Hankinta- ja hyväksymisvaltuudet 
Hallitus hyväksyy kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet. Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja 

palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla 

teettämistä. 

Viranhaltijoiden hankintapäätökset perustuvat kuntayhtymän talousarvioon, 

investointiohjelmaan, hankintaohjelmaan, toimielimen päätökseen tai hyväksyttyyn 

hankesuunnitelmaan. 

Hankkeesta vastaava viranomainen päättää hankinnoista hankkeen talousarvion ja 

hankesuunnitelman mukaisissa rajoissa. 

Hallitus vahvistaa vastuuhenkilöt ja heidän sijaisensa, joilla on toimivalta hankinta-asioissa. 
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Luku 5 – Toimivalta henkilöstöasioissa 

§ 40 Henkilöstöjaoston yleistoimivalta henkilöstöasioissa 
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, 

toimivalta on henkilöstöjaostolla. 

 

§ 41 Työnjohtovallan käyttäminen 
Hallitus käyttää työnantajan työnjohtovaltaa kuntayhtymän johtajan virkasuhdetta koskevissa 

asioissa, jollei hallitus ole toisin määrännyt. 

Lähiesimies käyttää työnantajan työnjohtovaltaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhdetta 

koskevissa asioissa, jollei hallitus ole toisin määrännyt. 

Hallitus vahvistaa vuosittain esimiehet ja heidän sijaisensa, joilla on toimivalta 

henkilöstöasioissa. 

 

§ 42 Viran tai toimen perustaminen ja lakkauttaminen 

sekä tehtävänimikkeen muuttaminen 

Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

Valtuusto päättää toimien (vakanssi) perustamisesta ja lakkauttamisesta talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä. Hallitus päättää yksittäisten toimien perustamisesta, 

muuttamisesta ja lakkauttamisesta talousarviovuoden aikana talousarvion puitteissa. 

Hallitus päättää kustannusvaikutuksia aiheuttavista nimikemuutoksista. Kuntayhtymän johtaja 

ja resurssijohtajat, kukin omalla henkilöstölinjallaan, päättävät kustannusneutraaleista 

nimikemuutoksista. 

 

§ 43 Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi 
Kuntayhtymän johtaja ja resurssijohtajat, kukin omalla henkilöstölinjallaan, päättävät 

virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 
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§ 44 Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 
Valtuusto päättää virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimuksista erillisessä 

kelpoisuussäännössä. 

 

§ 45 Kielitaito 
Valtuusto päättää sekä viroille että toimille asetettavista kielitaitovaatimuksista erillisessä 

kelpoisuussäännössä, jossa huomioidaan kuntayhtymän eroavuudet paikallisissa kielioloissa. 

 

§ 46 Viran tai toimen haku 
Hallitus päättää viran haettavaksi julistamisesta niiden henkilöiden osalta, jotka se valitsee. 

Muun viran tai toimen haettavaksi julistamisesta päättävät kuntayhtymän johtaja ja 

resurssijohtajat, kukin omalla henkilöstölinjallaan kuultuaan kyseisen toimialan 

toimialajohtajaa. Päätösehdotukset esitetään linjaorganisaation kautta. 

 

§ 47 Henkilövalinnat 
Valtuusto valitsee kuntayhtymän johtajan. 

Hallitus valitsee johtavat viranhaltijat. 

Päätös henkilöstön ottamisesta haettavaksi julistettuun virkaan, toimeen tai määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen tehdään esittelyn perusteella. Vakinaisen henkilöstön osalta tuleva 

esimies tekee esittelyn, josta hänen oma esimiehensä tekee päätöksen. Muissa tapauksissa 

työhönottopäätöksen tekee tulosyksikön esimies. 

 

§ 48 Virkaan tai toimeen ottaminen valitun 

irtisanouduttua ennen palvelussuhteen alkamista 

Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen 

virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden 

virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen 

voimassa. 

Mitä edellä on määrätty virkaan ottamisesta valitun irtisanouduttua ennen palvelussuhteen 

alkamista, sovelletaan myös työsopimussuhteeseen. 



23 

 

 

§ 49 Virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten 
määräysten soveltaminen 
Valinnasta päättävä toimielin tai viranhaltija päättää uutta henkilöstöä valittaessa 

palkkauksesta henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaisesti. Hallituksella on vastaava 

toimivalta kuntayhtymän johtajan suhteen. 

 

§ 50 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen ja 
virantoimituspaikan muuttaminen 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen päättävät kuntayhtymän johtaja ja 

resurssijohtajat, kukin omalla henkilöstölinjallaan, taikka hallitus ottamansa henkilöstön osalta. 

Henkilöstölinjojen välisistä siirroista päättää kuntayhtymän johtaja. 

Johtavien viranhaltijoiden osalta siirrosta päättää kuntayhtymän johtaja. 

Mitä edellä on määrätty viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen, sovelletaan myös 

virantoimituspaikan muuttamiseen. 

 

§ 51 Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen 
Hallituksen puheenjohtaja päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä 

kuntayhtymän johtajalta sekä hänen määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin. 

Kukin esimies päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan 

viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin. 

 

§ 52 Virantoimituksesta pidättäminen 
Valtuusto päättää kuntayhtymän johtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Valtuuston 

puheenjohtaja voi ennen valtuuston kokousta päättää kuntayhtymän johtajan väliaikaisesta 

virantoimituksesta pidättämisestä. 

Muun viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kuntayhtymän johtaja ja 

resurssijohtajat, kukin omalla henkilöstölinjallaan, taikka hallitus ottamansa henkilöstön osalta. 
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Kuntayhtymän johtaja voi ennen hallituksen kokousta päättää viranhaltijan väliaikaisesta 

virantoimituksesta pidättämisestä. 

 

§ 53 Palvelussuhteen päättyminen, osa-aikaistaminen ja 
lomauttaminen 
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena 

pitämisestä päättävät kuntayhtymän johtaja ja resurssijohtajat, kukin omalla 

henkilöstölinjallaan, taikka hallitus ottamansa henkilöstön osalta. 

Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen 

irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättävät kuntayhtymän johtaja ja 

resurssijohtajat, kukin omalla henkilöstölinjallaan. 

Hallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. Viranhaltijan ja työntekijän 

lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättävät kuntayhtymän johtaja ja 

resurssijohtajat, kukin omalla henkilöstölinjallaan, taikka hallitus ottamansa henkilöstön osalta. 

 

§ 54 Menetettyjen ansioiden korvaaminen 
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 45 §:n nojalla maksettavasta 

korvauksesta päättää HR-johtaja. Kuntayhtymän johtajan osalta asiasta päättää hallitus. 

 

§ 55 Palkan takaisinperintä 
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden 

takaisinperinnästä päättää HR-johtaja. 

 

§ 56 Sivutoimet 
Sivutoimiluvan myöntämisestä, sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen 

vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisen periaatteista päättää henkilöstöjaosto. Hallituksella 

on vastaava toimivalta kuntayhtymän johtajan suhteen. 

Sivutoimi-ilmoitukset käsittelee kuntayhtymän johtaja ja resurssijohtajat, kukin omalla 

henkilöstölinjallaan. 
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Luku 6 – Valtuuston toiminta ja kokoukset 

§ 57 Valtuuston toiminnan järjestelyt 
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. 

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

Valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston 

puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii hallintojohtaja tai muu 

valtuuston määräämä viranhaltija. 

 

§ 58 Valtuustoryhmän muodostaminen ja 
valtuustoryhmän nimi 
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. 

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston 

puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on 

allekirjoitettava ilmoitus. 

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

tarkoitetun ilmoituksen. 

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen 

valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä 

ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen. 

 

§ 59 Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa 
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään 

liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän 

kirjallinen hyväksyminen. 

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti 

valtuuston puheenjohtajalle. 
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§ 60 Istumajärjestys 
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän 

istumajärjestyksen mukaisesti. 

 

§ 61 Varsinainen kokous ja sähköinen kokous 
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat 

läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai 

äänestysjärjestelmää. 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan 

sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata 

valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa 

salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa 

tai nähtävissä. 

Hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset 

laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien 

edellyttämällä tavalla. 

 

§ 62 Kokouskutsu 
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-

osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa 

kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen valtuuston kokousta 

kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä 

kaikille jäsenkunnille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän 

verkkosivuilla. 
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§ 63 Esityslista 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston 

päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos 

esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään 

merkintä salassapidosta. 

Esityslista laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan mahdollisuuksien mukaan 

ruotsiksi ja suomeksi. 

 

§ 64 Sähköinen kokouskutsu 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin hallitus 

tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja 

tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 

 

§ 65 Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen 
kuntayhtymän verkkosivuilla 
Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta 

poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. 

Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia 

puheenjohtajan päätöksellä. Esityslistan liitteitä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 

harkinnan mukaan ottaen huomioon kuntayhtymän asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 

 

§ 66 Jatkokokous 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä 

jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta 

poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta. 

 

§ 67 Varavaltuutetun kutsuminen 
Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa 

asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai 

sihteerille. 
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Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä 

puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan hänen henkilökohtainen 

varavaltuutettunsa. 

 

§ 68 Läsnäolo kokouksessa 
Hallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja osallistuvat valtuuston kokoukseen. Heidän 

poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen 

tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. 

Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

 

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla. 

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 

läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. 

Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle. 

Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan 

valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle. 

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta 

uudelleen läsnäolijat. 

Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on 

keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

 

§ 70 Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle 
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon 

kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. 
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§ 71 Tilapäinen puheenjohtaja 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, 

valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

 

§ 72 Esteellisyys 
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja 

esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava 

paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava 

kokouksesta. 

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston 

ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi 

olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen 

asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan. 

Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan 

asian käsittelyyn vain hallintolain (434/2003) 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 

 

§ 73 Asioiden käsittelyjärjestys 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. 

Hallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut 

tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan 

ehdotus on pohjaehdotus. 

Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa 

ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on 

pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, 

asia on poistettava esityslistalta. 
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§ 74 Puheenvuorot 
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 

Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti/selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla 

puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö. 

Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen 

puheenjohtaja voi antaa 

1. asian käsittelyn alussa puheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien 

suuruuden mukaisessa järjestyksessä (ryhmäpuheenvuoro); 

2. puheenvuoron hallituksen puheenjohtajalle, kuntayhtymän johtajalle sekä 

tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään 

kyseisen toimielimen valmistelemaa asiaa; tai 

3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita. 

Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa 

valtuutettujen puheenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheenvuoro voi kestää viisi (5) 

minuuttia ja muu puheenvuoro kaksi (2) minuuttia. 

Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta. 

 

§ 75 Pöydällepano ja asian palauttaminen 
valmisteltavaksi 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, 

palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian 

käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa 

koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, 

puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu. 

Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu 

kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään 

neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian 

pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä. 
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§ 76 Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja 

selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 

 

§ 77 Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa 

pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi. 

Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä 

ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi. 

 

§ 78 Äänestykseen otettavat ehdotukset 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty 

vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus 

katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

 

§ 79 Äänestystapa ja äänestysjärjestys 
Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai valtuuston päättämällä 

muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti. 

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi (2), puheenjohtaja esittää 

valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien 

periaatteiden mukaan: 

1. ensin otetaan äänestykseen kaksi (2) eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa 

ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten 

pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan 

lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava 

pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava 

viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan; 

2. jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään 

suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten 
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suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä 

jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä; sekä 

3. jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, 

sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen. 

 

§ 80 Äänestyksen tuloksen toteaminen 
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai 

yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava 

se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. 

 

§ 81 Toimenpidealoite (ponsi) 
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan 

liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan hallitukselle. Se ei saa olla 

ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä. 

 

§ 82 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään luvussa 7. 

Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta 

laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 

 

§ 83 Päätösten tiedoksianto kuntalaisille  
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 

nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. 
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Luku 7 – Kokous- ja hallintomenettelyt muissa 
toimielimissä kuin valtuustossa 

§ 84 Määräysten soveltaminen 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän muiden 

toimielinten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin 

lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty. 

 

§ 85 Toimielimen päätöksentekotavat 
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat 

läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai 

äänestysjärjestelmää. 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan 

sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). 

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä 

ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). 

 

§ 86 Sähköinen kokous ja sähköinen 
päätöksentekomenettely 
Hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen 

päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat 

ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa 

pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai 

nähtävissä. 

Sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan 

kuuluviin asioihin. 
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§ 87 Kokousaika ja -paikka 
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 

toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 

asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

 

§ 88 Kokouskutsu 
Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin 

asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa 

ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen 

päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos 

esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään 

merkintä salassapidosta. Esityslista laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan 

mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja suomeksi. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, 

toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin päättää, miten esityslista lähetetään varajäsenille. 

 

§ 89 Sähköinen kokouskutsu 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin 

toimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, 

järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
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§ 90 Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen 
kuntayhtymän verkkosivuilla 
Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta 

poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. 

Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity 

erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen 

päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon 

kuntalaisten tiedonsaanti-intressit. 

 

§ 91 Jatkokokous 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä 

jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta 

poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä 

jatkokokouksen päätöksentekotavasta. 

 

§ 92 Varajäsenen kutsuminen 
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun 

jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian 

käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. 

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 

 

§ 93 Läsnäolo kokouksessa 
Toimielimen jäsenten ja esittelijöiden lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja 

puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla hallituksen kokouksessa 

kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla 

muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston 

tilapäisen valiokunnan kokouksessa. 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla 

läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. 

 



37 

 

§ 94 Hallituksen edustaja muissa toimielimissä 
Hallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla 

on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös 

hallituksen varajäsen tai kuntayhtymän johtaja. 

Hallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan eikä valtuuston tilapäiseen 

valiokuntaan. 

 

§ 95 Kokouksen julkisuus 
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. 

Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä 

mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 

 

§ 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle 

kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Puheenjohtaja varmistaa sähköisen kokouksen aluksi, että kokouksessa läsnä oleviksi todetut 

ovat yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. 

 

§ 97 Tilapäinen puheenjohtaja 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, 

valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

 

§ 98 Asioiden käsittely ja kokouskutsussa 
mainitsemattoman asian käsittely 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa 

enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian 

päätöksellään vain perustellusta syystä. 
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§ 99 Esittelijät hallituksessa ja muissa toimielimissä 
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 

Hallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat kuntayhtymän johtaja ja sektorijohtajat. 

Kuntayhtymän johtaja päättää, miten esittelyvastuu jakautuu sektorijohtajille. Kuntayhtymän 

johtajan ollessa poissa esittelijänä toimii hallintojohtaja. Kuntayhtymän johtajan ollessa 

esteellinen asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

Tällöin puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 

Jaostossa, neuvottelukunnassa ja lautakunnassa asiat esittelee hallituksen määräämä henkilö 

tai henkilöt. Mikäli on epäselvää, kenen tehtäväalueeseen asia kuuluu, määrää kyseinen 

päättävä elin esittelijän. 

Muiden toimielinten osalta esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä 

on useampia esittelijöitä, jakautuu esittelyvastuu hallintosäännössä määrätyn toimivallan 

mukaisesti. 

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. 

Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään luvussa 12. 

 

§ 100 Esittely 
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on 

velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. 

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana 

muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. 

Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin 

päätä. Toimielin voi enemmistöpäätöksellä poistaa asian esityslistalta. 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen 

pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tällöin puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana 

eikä vaadi kannatusta. 
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§ 101 Esteellisyys 
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja 

esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava 

kokouksesta. 

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen 

ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi 

olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen 

asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta. 

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan 

asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 

 

§ 102 Pöydällepano ja asian palauttaminen 
valmisteltavaksi 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, 

palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian 

käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa 

koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, 

puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu. 

 

§ 103 Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja 

selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 

 

§ 104 Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa 

pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi. 

Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä 

ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi. 
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§ 105 Äänestykseen otettavat ehdotukset 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty 

vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus 

katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä luvussa 6 määrätään äänestysmenettelystä 

valtuustossa. 

 

§ 106 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja 

pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan 

näkemyksen mukaan. Pöytäkirja laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan 

mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja suomeksi. 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä 

päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan 

tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin: 

• Järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista 

(varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty 

sähköisessä päätöksentekomenettelyssä); kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä 

kokouksen keskeytykset; kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä 

ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

• Asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; esittelijän päätösehdotus; 

esteellisyys ja perustelut; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset 

(äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että 

kunkin jäsenen kannanotto ilmenee); vaalit (vaalitapa ja vaalin tulos); asiassa tehty 

päätös sekä eriävä mielipide. 
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• Muina tietoina: salassapitomerkinnät; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän 

varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä merkintä nähtävänä 

pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä 

muutoksenhakukiellot. 

Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin 

viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä. 

Hallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 

 

§ 107 Päätösten tiedoksianto kuntayhtymän asukkaille 
Hallituksen, hallituksen alaisten toimielimien ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine 

oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 

kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. 

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kuntalaisille, jos 

asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 

Hallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa 

päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta 

omalla toimialallaan. 
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Luku 8 – Enemmistövaali ja suhteellinen vaali 

§ 108 Vaaleja koskevat yleiset määräykset 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat 

henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on 

hyväksyttävä ennen vaalia. 

Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan 

aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu 

siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä. 

Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston 

puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 

Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen 

saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa. 

 

§ 109 Enemmistövaali 
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai 

ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi (1), toimielimen jäsenellä on 

käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle (1) 

ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden (1) äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko 

käyttää.  

Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat 

samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin 

päätä. 

 

§ 110 Valtuuston vaalilautakunta 
Valtuusto valitsee tarvittaessa toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 

vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
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§ 111 Ehdokaslistojen laatiminen 
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa 

on valittavia jäseniä ja varajäseniä. 

Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden (2) 

valtuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan 

asiamiehenä, antaa listan valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 

oikaisut. 

 

§ 112 Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen 
nimenhuuto 
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava valtuuston 

puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan. 

 

§ 113 Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa 

ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos 

listassa todetaan virheitä, annetaan asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan 

asettamassa määräajassa. 

Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, 

vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen 

nimensä jätetään. 

 

§ 114 Ehdokaslistojen yhdistelmä 
Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määräajan päätyttyä vaalilautakunta laatii 

hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään 

järjestysnumero. 

Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan 

valtuutetuille tiedoksi ja luetaan ääneen valtuustolle. 
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§ 115 Suhteellisen vaalin toimittaminen 
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Valtuutetut antavat 

nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa. 

 

§ 116 Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen 
Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden 

sekä laskee ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista 

säädetään. 

Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka 

toteaa vaalin tuloksen valtuustolle. 
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Luku 9 – Aloite- ja kyselyoikeus 

§ 117 Valtuutettujen aloitteet 
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on 

oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite 

annetaan puheenjohtajalle. 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi 

päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 

Hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo 

valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen 

vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 

toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 

loppuun. 

 

§ 118 Hallitukselle osoitettava kysymys 
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä hallitukselle kirjallisen kysymyksen kuntayhtymän 

toiminnasta ja hallinnosta. 

Hallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi 

pidetään kuuden (6) kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä. 

Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan 

asettamisesta selvittämään kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, 

asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa saa tehdä. 

 

§ 119 Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet 
Jäsenkuntien asukkailla sekä kuntayhtymässä toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä 

aloitteita kuntayhtymän toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä 

aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä 

asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta 

ja yhteystiedot. 

Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä 

aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja 
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aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä 

määrätyllä tavalla.  

Hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen 

toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Muun 

toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle 

niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. 

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava yhden (1) kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä 

viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen 

käsittelystä. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia kuntayhtymän asukkaista, 

aloite on kuuden (6) kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen 

käsiteltäväksi. 

Kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut 

toimenpiteisiin. 
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Luku 10 – Taloudenhoito 

§ 120 Talousarvio ja taloussuunnitelma 
Hallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. 

Valtuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymälle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja 

talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä 

kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa 

talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. 

 

§ 121 Talousarvion täytäntöönpano 
Valtuusto voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 

 

§ 122 Toiminnan ja talouden seuranta 
Toimiala- ja tulosaluejohtajat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. 

Vastuuhenkilöt vastaavat oman tulosyksikkönsä seurannasta. 

 

§ 123 Talousarvion sitovuus 
Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät 

toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten 

talousarvio ja sen perustelut sitovat kuntayhtymän viranomaisia. 

Hallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntayhtymää sitova ja 

kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Hallituksen on 

viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 

 

§ 124 Talousarvion muutokset 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä 

muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion 

muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen 

jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. 
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Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan 

tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion 

muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin. 

Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota 

muutetaan talousarviovuoden aikana. 

 

§ 125 Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 
Kuntayhtymän omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää hallitus valtuuston 

hyväksymien perusteiden mukaisesti. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen 

viranomaiselle. 

 

§ 126 Poistosuunnitelman hyväksyminen 
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. 

Hallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 

Hallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 

 

§ 127 Rahatoimen hoitaminen 
Kuntayhtymän rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen 

hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen. 

Valtuusto päättää kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto 

päättää myös lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. 

Hallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä 

periaatteita. Hallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa 

alaiselleen viranomaiselle. 

Muutoin kuntayhtymän rahatoimesta vastaa hallitus. Rahatoimen käytännön hoitamisesta 

vastaa talousjohtaja. 
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§ 128 Maksuista päättäminen 
Valtuusto päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen 

yleisistä perusteista. 

Hallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Hallitus voi siirtää maksuista 

päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. 
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Luku 11 – Ulkoinen ja sisäinen valvonta 

§ 129 Valvonnan järjestäminen kuntayhtymässä 
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen 

valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta 

vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. 

 

 

§ 130 Tarkastuslautakunnan kokoukset 
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla sekä 

lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus 

lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 

Hallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. 

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan 

selostuksen pohjalta. Muutoin kokousmenettelyssä noudatetaan luvun 7 määräyksiä. 

 

§ 131 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi 
Kuntalain 121 §:ssä säädetyn lisäksi tarkastuslautakunnan on 

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin 

seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä 

tilintarkastuksen kehittämiseksi; 

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka 

mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän 

tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa; sekä 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen 

tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 

tavalla. 

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. 

Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle 
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tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana 

valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista. 

 

§ 132 Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät 
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen 

julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla. 

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi yhden (1) 

kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa useammin. 

 

§ 133 Tilintarkastusyhteisön valinta 
Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden (6) tilikauden hallinnon ja talouden 

tarkastamista varten. 

 

§ 134 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien 

asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät 

ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

 

§ 135 Tilintarkastajan raportointi 
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä hallitukselle 

annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi 

tarkastuslautakunnalle. 

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan 

tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 

 



52 

 

§ 136 Valtuuston ja hallituksen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tehtävät 
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kuntayhtymässä. 

Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja 

osa-alueet sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt.  

Hallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä 

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat; 

2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen 

mukaisesti ja tuloksellisesti; sekä 

3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen valvonnasta ja 

merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 

 

§ 137 Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 
Kuntayhtymän johtaja ja muut johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan tai tulosalueellaan, 

ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat hallituksen antamien ohjeiden 

mukaisesti. 

Vastuulliset esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista sekä 

riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. He myös raportoivat 

hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

§ 138 Sisäisen tarkastuksen tehtävät 
Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, 

riskienhallinnan ja valvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista 

sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi 

hallitukselle ja kuntayhtymän johtajalle. 

Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään hallituksen 

hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. 
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Luku 12 – Sopimusten hallinta sekä tiedonhallinnan ja 
asianhallinnan järjestäminen 

§ 139 Sopimusten hallinta 
Hallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat 

ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. 

 

§ 140 Hallituksen tiedonhallinnan tehtävät 
Hallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalaissa (906/2019) säädetyt vastuut, käytännöt ja 

valvonta on märitelty kuntayhtymän eri tehtävissä. 

Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat: 

1. vastuu tietohallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta, 

muutosvaikutusten arvioinnista ja asiakirjajulkisuutta koskevasta kuvauksesta; 

2. vastuu tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta; 

3. vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja 

yhteentoimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudesta; sekä 

4. vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä 

tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä. 

 

§ 141 Hallituksen asianhallinnan tehtävät 
Asianhallintaan sisältyy asiankäsittely, asiakirjahallinta ja arkistointi. 

Hallitus vastaa siitä, että asianhallinnan ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty 

kuntayhtymän eri tehtävissä sekä 

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta; 

2. määrää kuntayhtymän asianhallintaa johtavan viranhaltijan; 

3. antaa tarkemmat määräykset asianhallinnan hoitamisesta ja asianhallinnan johtavan 

viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asianhallinnasta vastaavien henkilöiden 

tehtävistä; 

4. päättää tiedonohjaussuunnitelman yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, 

vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta); sekä 

5. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli 

hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää. 
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§ 142 Asianhallintaa johtavan viranhaltijan tehtävät 
Asianhallintaa johtava viranhaltija johtaa hallituksen alaisena asianhallintaa ja vastaa 

kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 

1. vastaa hallituksen asianhallinnan viranomaistehtävien valmistelusta ja 

täytäntöönpanosta; 

2. ohjaa ja kehittää asianhallintaa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa; 

3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman; 

4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista; 

5. laatii kuntayhtymän asianhallinnan ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan 

annettujen ohjeiden mukaisesti; sekä 

6. huolehtii asianhallintaan liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. 

 

§ 143 Toimielimen ja toimialan asianhallinnan tehtävät 
Toimielin ja toimiala huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen 

määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asianhallinnan vastuuhenkilön omalla 

toimialallaan. 

 

§ 144 Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta 
Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja. 

Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen 

ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Jos päätöstä ei ole tehty, asian ratkaisee 

hallintojohtaja. 

 

§ 145 Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. 

Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä 

perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään 

tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. 
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§ 146 Lausuntojen antaminen kuntayhtymässä 
Hallitus antaa lausunnot kuntayhtymän puolesta koko kuntayhtymää koskeviin 

lausuntopyyntöihin, sen taloudellista asemaa koskeviin lausuntopyyntöihin, merkittäviin 

lainsäädäntöhankkeisiin sekä muihin merkittäviin lausuntopyyntöihin. 

Kuntayhtymän johtaja ja/tai hallintojohtaja antavat lausunnot kuntayhtymän puolesta 

päivittäiseen toimintaan liittyviin lausuntopyyntöihin, muihin kuin 1 momentissa määrättyihin 

lainsäädäntöhankkeisiin liittyviin lausuntopyyntöihin sekä lausuntopyyntöihin, joihin on 

olemassa valtuuston tai hallituksen linjaus. 

Toimialajohtajat voivat antaa lausunnon kuntayhtymän nimissä niihin lausuntopyyntöihin, jotka 

koskevat heidän omaa toimialaansa. 

Kuntayhtymän johtaja antaa lausunnon kiireellisiin lausuntopyyntöihin viranhaltijapäätöksinä. 

Lausuntopyynnöt viedään jälkikäteen hallitukselle tiedoksi. 

 

§ 147 Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen 
Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtymän puolesta vastaanottaa kuntayhtymän johtaja, 

hallintojohtaja sekä muu hallituksen valtuuttama viranhaltija. 

Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtymän puolesta muun toimielimen toimialalla 

vastaanottaa toimialan toimialajohtaja. 

 

§ 148 Kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus ja asiakirjojen 
allekirjoittaminen 
Kuntayhtymän puolesta nimenkirjoitusoikeus on 28 §:ssä määrätyillä johtavilla viranhaltijoilla. 

Kahta nimeä vaativat asiakirjat allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja yhdessä asiasta vastaavan 

johtavan viranhaltijan kanssa. Vastuuhenkilöillä on nimenkirjoitusoikeus niiden asioiden osalta, 

joissa heillä on päätösvaltaa. 

Valtuuston ja hallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa 

hallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kuntayhtymän johtaja tai sen allekirjoittaa 

kuntayhtymän johtaja ja varmentaa hallintojohtaja, jollei hallitus ole päättänyt toisin. 

Valtuuston ja hallituksen tekemän päätöksen toimituskirjan, kirjelmän ja valtakirjan allekirjoittaa 

kuntayhtymän johtaja ja varmentaa hallintojohtaja. 
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Muun toimielimen tekemän päätöksen toimituskirjan, kirjelmän ja valtakirjan allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä 

henkilö. 

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä 

tai pöytäkirjanpitäjän määräämä muu henkilö. 

Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään 

asioissa, jollei hallitus ole antanut asiasta tarkempia ohjeita. 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.  
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LIITE 1 Toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa 

 

§ 1 Liitteen soveltaminen 
Tätä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön liitettä sovelletaan 

normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin 

valmistautumisessa. 

 

§ 2 Häiriötilanteet ja poikkeusolot 
Häiriötilanteella tarkoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen (Yhteiskunnan 

turvallisuusstrategia 2.11.2017, s. 97) mukaisesti uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa 

yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää 

viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa tai 

viestintää. 

Poikkeusoloja ovat valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä säädetyt tilanteet. Poikkeusolot toteaa 

valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. 

 

§ 3 Valmius- ja pelastussuunnitelmat 
Valmiuslain 12 §:n mukaan kuntayhtymän tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa 

tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä 

mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

Valmiussuunnittelulla luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja toimintaperiaatteet, joilla 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän normaaliolojen häiriötilanteiden ja 

poikkeusolojen aikainen johtoryhmä ja kuntayhtymän eri toimintayksiköt voivat toimia siten, 

että kuntayhtymän elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa 

ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi. 

Kokonaisvarautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin muodostuu koko 

kuntayhtymää koskevasta valmiussuunnitelmasta. Valmiussuunnitelman ohella 

normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumista tukevat toimintayksikkökohtaiset 

valmiussuunnitelmat sekä kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. 
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Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo hallitus. Valmiussuunnittelun johtamisesta vastaa 

kuntayhtymän johtaja sekä muut johtavat viranhaltijat tehtäväjakonsa mukaisesti. 

Kuntayhtymää koskevat valmiussuunnitelmat tarkistetaan ja tuodaan toimivaltaisen 

toimielimen käsiteltäväksi kerran valtuustokaudessa ja aina, kun turvallisuusympäristössä 

tapahtuu olennaisia muutoksia. 

Pelastuslain (379/2011) mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimitiloista ja 

rakennusten hallinnoinnista vastaavien tulee laatia kirjalliset pelastussuunnitelmat, joista 

käyvät ilmi omatoimisen varautumisen järjestelyt. 

Valmius- ja pelastussuunnitelmien laatimisvastuiden tulee sisältyä myös mahdollisiin 

alihankinta- ja ostopalvelusopimuksiin. 

Turvallisuuspäällikkö ja valmiuspäällikkö koordinoivat kuntayhtymän valmiussuunnittelua. 

 

§ 4 Hallintosäännön toimivuus normaaliolojen 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
Voimassa olevaa hallintosääntöä noudatetaan myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja 

poikkeusoloissa, ellei §:stä 5 tai valmiuslaista muuta johdu. 

 

§ 5 Erityistoimivallan käyttöön ottaminen 
Normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kuntayhtymän johtaja voi käyttää 

normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa 

peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee 

toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai 

henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi 

välttämätöntä päätöstä. 

Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta ja lakkaamisesta päättää hallitus. Erityistoimivalta 

otetaan käyttöön Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän normaaliolojen 

häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Päätös 

erityistoimivallan käyttöön ottamisesta on käsiteltävä kuukauden (1) sisällä päätöksenteosta 

valtuuston ylimääräisessä kokouksessa. 

Päätöksen erityistoimivallan käyttöön ottamisesta tekee kuntayhtymän johtaja tilanteissa, 

joissa päätös ei voi odottaa seuraavaan hallituksen kokoukseen asti. Päätös tehdään 

normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaisessa johtoryhmässä. Päätös 
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kiireellisestä erityistoimivallan käyttöön ottamisesta on käsiteltävä viikon (1) sisällä 

päätöksenteosta hallituksen ylimääräisessä kokouksessa. 

Kuntayhtymän johtaja tai hänen sijaisensa tekee normaaliolojen häiriötilanteiden ja 

poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset normaaliolojen häiriötilanteiden ja 

poikkeusolojen aikaisessa johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan 

asiantuntijan esittelystä. 

 

§ 6 Luottamushenkilöorganisaatio 
Valtuusto, hallitus ja sen jaostot sekä muut kuntayhtymän toimielimet toimivat 

mahdollisuuksien mukaan kuten normaalioloissa ottaen huomioon kuitenkin § 5:n mukaisen 

kuntayhtymän johtajan toimivallan. 

Valtioneuvosto voi valmiuslain perusteella asetuksella säätää valtuuston, hallituksen ja sen 

jaostojen sekä muiden kuntayhtymän toimielinten toimintaan tehtävistä muutoksista. 

 

§ 7 Normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 
aikainen johtoryhmä 
Normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja sekä hänen johtama normaaliolojen 

häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikainen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat 

puheenjohtajana kuntayhtymän johtaja, jäseninä kuntayhtymän hallintojohtoryhmän jäsenet, 

resurssijohtajat, toimialajohtajat, turvallisuuspäällikkö ja valmiuspäällikkö. Sihteerinä toimii 

juristi. 

Kuntayhtymän johtaja täydentää johtoryhmää tarvittavilla asiantuntijoilla. Johtoryhmän tueksi 

voidaan perustaa kuntayhtymän johtajan päätöksellä erillinen tilannekuvaryhmä, jonka 

päällikkönä toimii turvallisuuspäällikkö. 

Kuntayhtymän johtajan sijaisina normaaliolojen häiriötilanteissa toimivat samat viranhaltijat 

kuin hallintosäännössä normaaliolojen osalta on määrätty. 

Normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kuntayhtymän johtaja ja johtoryhmä 

vastaavat normaaliolojen häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä toimenpiteistä ja 

ohjaavat voimavaroja eri toimialueille normaaliolojen häiriötilanteen ja poikkeusolojen 

vaatimusten mukaisesti. 
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Kuntayhtymän toimintayksiköiden tulee normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 

aikaisessa toiminnassaan ottaa huomioon normaaliolojen häiriötilanteeseen ja poikkeusoloihin 

liittyvät viranomaiset ja lakisääteiset organisaatiot sekä niiden toimivalta ja tehtävät. 

 

§ 8 Muut normaaliolojen häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen aikaiset johtoryhmät ja työryhmät 
Muut normaaliolojen häiriötilanteisiin liittyvät johtoryhmät ja työryhmät asettaa ja nimeää 

kuntayhtymän johtaja. Johtoryhmät ja työryhmät toimivat asettajan antamien toimivaltuuksien 

puitteissa. 

Johtoryhmien ja työryhmien toiminnasta on informoitava kuntayhtymän johtajalle välittömästi 

toiminnan käynnistyttyä. 

 

§ 9 Valmiustoimikunta 
Valmiuslaissa mainittuna valmiustoimikuntana toimii normaaliolojen häiriötilanteiden ja 

poikkeusolojen aikainen johtoryhmä tai muu kuntayhtymän johtajan päättämä elin. 

 

§ 10 Viestintä 
Hallituksen tai kuntayhtymän johtajan päätettyä tämän hallintosäännön mukaisen 

erityistoimivallan käyttöön ottamisesta kaikki kuntayhtymän tiedotteet, lausunnot ja 

haastattelut annetaan viestintäjohtajan koordinoimana normaaliolojen häiriötilanteiden ja 

poikkeusolojen aikaisen johtoryhmän kautta, ellei kuntayhtymän johtaja normaaliolojen 

häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaisessa johtoryhmässä toisin päätä. Tiedotteet ja 

lausunnot annetaan sekä ruotsiksi että suomeksi.  
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Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
omistajaohjauksen periaatteet

1. Omistajaohjauksen lähtökohdat
Omistajaohjauksen tulee olla aktiivinen toimija kehittäessään kuntayhtymän

omistuskokonaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Omistajaohjaus tarkoittaa kuntalain

(410/2015) 46 §:n mukaan toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan omistajana tai jäsenenä

yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin

perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin,

ohjeiden antamiseen kuntayhtymää eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun

määräysvallan käyttöön.

Kuntayhtymän omistajaohjauksen tehtävänä on arvioida säännöllisesti liiketoiminnalle

asetettujen strategisten kehittämistavoitteiden saavuttamista ja omistaja-arvon kehittymistä

sekä omistusrakenteen tarkoituksenmukaisuutta. Kuntayhtymän omistajaohjauksen

strateginen johtamismalli käsittää valtuuston hyväksymän kuntayhtymän strategian ja

omistajaohjauksen periaatteet. Lisäksi omistajaohjausta tukevat kaikki sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan ohjeet. Kuntayhtymä ei ole tällä hetkellä konserni ja sen vuoksi sillä ei ole

erillistä konserniohjetta.

Kuntayhtymä pyrkii vaikuttamaan siihen, että sen omistamissa yhtiöissä noudatetaan

omistajaohjauksen periaatteita sekä hallintolaissa (434/2003) säädettyä hyvää hallinto- ja

johtamistapaa. Ohjeet ovat omistajan työkaluja omistustensa ohjaamiseen ja niiden

tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että kuntayhtymän omaisuutta hoidetaan tuottavasti ja

luotettavasti.

Kuntayhtymän yhtiöiden ja yhteisöjen omistajaohjaus koostuu tytäryhtiöistä, osakkuusyhtiöistä

sekä pienosakkuuksista. Omistajaohjauksen periaatteita noudatetaan myös kuntayhtymän

toimintayksiköiden osalta harkittaessa esimerkiksi toiminnan yhtiöittämistä.
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2. Vastuu omistajaohjauksen toteuttamisesta
Valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista sekä sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan perusteista.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja

talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja

tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hallitus puolestaan vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta sekä omistajastrategiasta ja

yhtiökohtaisista omistajastrategioista valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen

periaatteiden mukaisesti.

Viranhaltijaorganisaatio osallistuu omistajaohjaukseen siten kuin hallintosäännössä on

määrätty tai hallitus on erikseen päättänyt.

Omistajaohjausta käytetään erityisesti yhtiökokouksissa ja osakaskokouksissa.

Yhtiökokousedustajan ja osakaskokousedustajan tulee olla luottamushenkilö, viranhaltija tai

muu toimihenkilö, jolla on riittävä osaaminen ja kokemus, ja joka käyttää osakkeenomistajan

puhe- ja äänioikeutta. Omistajaohjausjaosto koordinoi tytäryhteisöjen yhtiökokousedustuksia.

Yhtiökokousedustajan tai omistajaohjauksesta vastaavan viranhaltijan tulee viestiä omistajan

yhtiökohtaiset näkemykset, omistajastrategia ja omistajatavoitteet yhtiön toimitusjohtajalle ja

yhtiön hallitukselle.

3. Omistajaohjauksen päämäärä
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on aktiivinen, vaativa ja johdonmukainen

omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen.

Omistajaohjaus on kuntayhtymän johtamisen väline. Omistajaohjaus määrittelee mm. missä

tehtävissä tai toiminnoissa kuntayhtymä on mukana omistajana ja sijoittajana. Kuntayhtymän

omistajaohjauksen periaatteiden lähtökohtana on kuntayhtymän strategia. Omistajaohjauksen

periaatteiden tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja tästä

seuraava pääomien käytön tehokkuus. Omistajaohjaus sisältää toimintaperiaatteet, joilla

johdetaan, ohjataan ja valvotaan kuntayhtymän omistuskokonaisuutta. Omistajaohjauksen

periaatteet konkretisoituvat yksittäisiä investointipäätöksiä ja omistusrakennetta koskevia

ratkaisuja harkittaessa.

Omistaminen ei ole kuntayhtymän perustehtävä, vaan se on väline kehitykseen,

palvelutuotannon järjestämiseen tai taloudellisen tuoton saavuttamiseen. Omistamisen tulee
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olla aktiivista ja sen tarkoituksenmukaisuutta ja organisointitapoja on arvioitava säännöllisesti

toimintaympäristön muuttuessa.

Omistaminen on luonteeltaan strategista siten, että saadaan taloudellista ja/tai toiminnallista

hyötyä pitkällä aikavälillä. Strategisessa omistamisessa tulee korostua omistamisen

elinkaariajattelu. Omistajaohjauksen tarkoitus on osaltaan liittää kuntayhtymän omistamat

yhteisöt osaksi kuntayhtymän strategista johtamista. Näin varmistetaan valtuuston asettamien

tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

Kuntayhtymän omistajaohjauksen päämäärä konkretisoidaan seuraavassa luvussa

esitettävien omistajapoliittisten periaatteiden kautta. Lisäksi päämäärää tulee lähtökohtaisesti

noudattaa kaikissa omistamiseen liittyvissä ratkaisuissa.

4. Omistajaohjauksen periaatteet
Kuntayhtymän omistajaohjauksen päämäärä (edellinen luku) konkretisoidaan

omistajaohjauksen periaatteiden kautta. Omistajaohjauksen periaatteista poiketaan vain

painavasta syystä.

Omistaminen ja suhde markkinoihin

• Omistaminen ei ole itsetarkoitus, vaan sillä pitää olla toiminnalliset tai liiketaloudelliset

perusteet.

o Omistaminen on arvioitava nykyhetkeen ja tulevaisuuden toimintaympäristöön

perustuen. Arvioidaan, ovatko ne tekijät, joiden seurauksena omistamiselle on

aikanaan katsottu olevan tarvetta edelleen voimassa vai voidaanko omistuksesta

luopua.

o Omistamiseen liittyvää harkintaa tehdään yhtiökohtaisissa omistajastrategioissa.

• Kuntayhtymän kokonaisetu otetaan huomioon omistamiseen liittyvissä päätöksissä.

o Kuntayhtymää ja sen omistuksia tarkastellaan kokonaisuutena, jossa yksittäisen

yhtiön omistamiseen, omistuksesta luopumiseen tai kuntayhtymän toiminnon

yhtiöittämiseen liittyvät päätökset eivät saa johtaa kuntayhtymän talouden tai

toiminnan kannalta negatiiviseen lopputulokseen.

• Yhtiömuotoista toimintatapaa hyödynnetään, kun toiminta ja tuotettavat palvelut on

tarkoituksenmukaista ja taloudellista hoitaa erillisessä osakeyhtiössä.

o Yhtiömuoto ei ole itsetarkoitus, vaan yksi mahdollisuus toiminnan järjestämiseen.

• Lähtökohtaisesti kuntayhtymä ei laajenna yhtiömuotoista toimintaansa toimialoille, joilla

on toimivat markkinat.
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o Uusia yhtiöitä voidaan perustaa myös avoimille markkinoille, mikäli se nähdään

tarkoituksenmukaiseksi tavaksi kuntayhtymän toiminnan kehittämiselle tai

toiminnasta luopumiselle myöhemmässä vaiheessa. Kuntayhtymä ei kuitenkaan

jää markkinoilla toimivaan yhtiöön pysyväksi omistajaksi.

o Kuntayhtymän tarvitsemia tukipalveluita voidaan järjestää ns. in house -yhtiöiden

puitteissa huomioiden hankintalainsäädännön asettamat rajoitukset.

• Yritystoimintaa tulee harjoittaa osana kuntayhtymän kokonaisuutta siten, että turvataan

tasapuoliset kilpailunedellytykset eli kilpailun neutraalisuus julkisen ja yksityisen

elinkeinotoiminnan välillä.

o Yritystoiminnan harjoittamisessa ja tavaroiden ja palveluiden hinnoittelussa tulee

huomioida kuntalain, kilpailulain ja Euroopan unionin kilpailusääntöjen rajoitukset.

• Kuntayhtymän ja yhtiöiden väliset sopimukset sekä muut oikeustoimet tehdään

markkinaehtoisesti.

o Kuntayhtymän ja yhtiöiden välisiin sopimuksiin ei sisällytetä tukia, vaan ne tehdään

markkinaehtoisesti mm. hinnoittelemalla palvelut niin, ettei niissä ole kiellettyä

tukea. Vastaavasti yhtiöiden kuntayhtymälle maksamat korvaukset yms.

määritellään niin, että ne ovat markkinaehtoisia.

Kuntayhtymä on aktiivinen, selkeä ja johdonmukainen omistaja

• Kuntayhtymä seuraa yhtiöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa osana

kuntayhtymää ja tekee aktiivisesti omistajapoliittisia ratkaisuja.

o Yhtiöiden toiminnan seuraaminen on jatkuva prosessi ja omistajapoliittiset

ratkaisut (esim. investoinnit, toimialajärjestelyt, luopuminen) tehdään ennakoiden

ja kuntayhtymän etu turvaten oikealla hetkellä, ei ulkopuolisten syiden vuoksi.

• Samankaltaista toimintaa ei harjoiteta useissa eri yhtiöissä.

o Useiden samankaltaista toimintaa harjoittavien yhtiöiden omistaminen ei ilman

toiminnallisesti tai taloudellisesti perusteltua syytä ole kuntayhtymän edun

mukaista. Kuntayhtymän toimintaa voidaan kehittää fuusioilla ja myös

omistuksesta luopuminen on mahdollista.

• Omien yhtiöiden välille ei rakenneta keskinäisiä omistussuhteita.

o Omistusrakenteen läpinäkyvyyden ja yhtenäisen omistajaohjauksen kannalta ei

ole perusteltua muodostaa yhtiöiden välille rakenteita, joissa useat eri yhtiöt

omistavat yhdessä kolmannen yhtiön tai sen osia. Ei myöskään ole

tarkoituksenmukaista, että kuntayhtymä omistaa yhtiötä sekä suoraan että

omistamansa toisen yhtiön kautta.

• Kuntayhtymä osallistuu rahoitusvastuun kantamiseen omistuksensa suhteessa.



7

o Kuntayhtymä rajaa taloudellisen vastuunsa omistusosuuteensa, eikä rahoita

toimintaa muiden omistajien puolesta.

• Kuntayhtymä osallistuu säätiöiden perustamiseen tai hallintoon vain erityistapauksissa.

o Kuntayhtymä ei lähtökohtaisesti perusta säätiöitä. Säätiöiden hallintoon

kuntayhtymä osallistuu ainoastaan silloin, kun säätiöllä on taloudellista merkitystä

ja kuntayhtymälle tai asiakkaiden kannalta tärkeä toiminnallinen tehtävä

hoidettavanaan.

• Kuntayhtymä on valmis luopumaan yhtiön omistuksesta.

o Yhtiön toiminta ei liity kuntayhtymän perustehtävän toteuttamiseen.

o Yhtiö toimii kilpailutilanteessa markkinoilla ja luopumisesta on mahdollista saada

hyvä tuotto.

Kuntayhtymä on vaativa ja vastuullinen omistaja

• Yhtiölle tai perustettavalle yhtiölle asetetaan selkeät ja mitattavat taloudelliset ja

toiminnalliset tavoitteet.

o Omistajan asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet määrittävät sen mitä

omistaja omistamaltaan yhtiöltä odottaa.

• Kuntayhtymä sijoittaa uutta pääomaa yhtiöihin vain liiketoiminnan kehittämiseen tai

laajentamiseen.

o Kuntayhtymä ei pääomita pitkällä aikavälillä kannattamatonta liiketoimintaa ja

pääomittaminen vaatii aina perusteelliset selvitykset ja taustalaskelmat.

• Kuntayhtymän yhtiöissä toiminnan tulosta ja kannattavuutta verrataan toimialan

yhtiöiden vastaaviin lukuihin.

o Kuntayhtymä edellyttää omistamiensa yhtiöiden toimivan tehokkaasti ja

vertailupohjana toimivat saman toimialan yritykset.

• Kuntayhtymä on vastuullinen ja eettinen omistaja.

o Kuntayhtymä on omistajana sitoutunut yhtiöidensä kautta harjoittamaan

vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa.

o Henkilöstöetuuksien sekä kannusteiden ja palkkioiden tulee olla kohtuullisia ja

tavanomaisia.
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5. Omistajaohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä
Kuntayhtymän omistajaohjauksen periaatteiden tarkoituksena on selkeyttää omistamiseen

liittyviä tekijöitä. Omistajaohjauksen periaatteiden kautta on mahdollista tehdä johdonmukaisia

yhtiökohtaisia ratkaisuja ja linjauksia. Omistajaohjauksen periaatteiden tarkoituksena on

toteuttaa kuntayhtymän omistajaohjauksen päämäärää.

Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin on yhä tarpeellisempaa varautua ennakoiden.

Kuntayhtymän toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Euroopan unionin ja

kansallisen tason lainsäädäntö, kansantalouden ja kuntatalouden tila, julkisen talouden

kestävyysvaje sekä kunta- ja palvelurakenteiden muutos.

Lainsäädäntöä tapahtuu yhä enemmän Euroopan unionin tasolla. Euroopan unionin

tuomioistuimen ennakkoratkaisut ja muut päätökset saattavat nopeasti johtaa muutoksiin

lainsäädännössä. Kuntalain 15 luvun säännökset ohjaavat ja rajaavat kuntayhtymän toimintaa

markkinoilla, sillä lain säännöksillä on rakennettu ja laajennettu omistajaohjausta koskevia

säännöksiä. Kuntayhtymää tarkastellaan enemmän taloudellisena kokonaisuutena, jossa

lähtökohtana on se, että kuntayhtymän omistamien yhteisöiden toiminnassa on otettava

huomioon kuntayhtymän kokonaisetu. Myös julkisista hankinnoista ja

käyttöoikeussopimuksista säädetyn lain (1397/2016) sidosyksikkösäännöksillä on tärkeä

merkitys yhtiöiden toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Samoin kuntayhtymän toiminnan julkisuus ja tiedonvälityksen nopeutuminen sekä vaatimukset

tiedon läpinäkyvyydelle aiheuttavat osaltaan lisäpaineita julkiseen omistamiseen.

Toimintaympäristön muutokset tapahtuvat aiempaa nopeammin, jolloin myös kuntayhtymän

tulee varautua muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja sen on muutettava

toimintatapojaan vaatimusten mukaisesti.
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Liite 1. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän merkittävimmät omistukset – x.x.2021

Tytäryhteisöt (omistus yli 50 %):

• Kiinteistöosakeyhtiö Eila 100 %

Osakkuusyhteisöt (omistus 10–50 %):

• Mico Botnia Oy 18,80 %

• Seinäjoen keskuspesula Oy 43,00 %

• Suomen Lähilaboratorio Oy 33,33 %

• Teese Botnia Oy Ab 29,00 %

Pienosakkuudet (omistus alle 10 %):

• 2M-IT 4,76 %

• Alerte Ab Oy 5,00 %

• Coxa Oy 2,97 %

• Fimlab Laboratoriot Oy 7,55 %

• Selkämeren terveys Oy 7,50 %

• TT Botnia Oy 7,86 %

• Una Oy 8,33 %

• Virtuaalikirjasto Oy 6,25 %

Muut omistukset

• Kuntien Tiera Oyj 1 osake

• Sarastia Oy (aiemmin Kunnan Taitoa Oy) 1 osake

• Viria Oy 12400 osaketta
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Liite 2 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän omistajaohjauksen rakenne
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Liite 3 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän omistajaohjauksen prosessi

SEURANTA JA ARVIOINTI

- Asetetaan mittarit ja seurataan systemaattisesti strategian toteutusta
- Seurataan omistaja-arvon kehitystä
- Analysoidaan tuloksia ja ennusteita tavoitteita varten -> reagointi ja tulevaisuuden ennakointi

OMISTAJASTRATEGIAN JALKAUTUS

- Omistajastrategiasta johdetaan yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka viestitään yhteisön johdolle ja hallitukselle
- Omistajaohjaus toteuttaa strategian mukaisia toimenpiteitä (esim. omistus- ja rakennejärjestelyt)

OMISTAJASTRATEGIA
- Yhtiöomistukset luokitellaan eri luokkiin niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan
- Määritellään strategia ja kehittämistavoitteet yhtiöomistukselle (hallitus hyväksyy asiakirjan)

NYKYTILA-ANALYYSI

- Tunnistetaan omistusten nykytila ja kehitysvaihtoehdot
- Yhtiökohtainen kokonaistarkastelu: tytär- ja osakkuusyhtiöt, pienosakkuudet ja liiketoimintapotentiaalia omaavat muut yksiköt



Omistajaohjauksen ohje
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Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
omistajaohjauksen ohje

1. Kuntayhtymän omistajaohjauksen tausta ja tarkoitus
Valtuuston hyväksymien kuntayhtymän omistajaohjauksen periaatteiden lähtökohtana on

kuntayhtymän strategia ja siihen perustuvat kehittämistavoitteet. Omistajaohjauksen ohjeella

luodaan kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti puitteet omistajaohjaukselle yhteisöissä, joissa

kuntayhtymällä on omistusosuus. Omistajaohjauksen ohjetta noudatetaan soveltuvin osin

tytäryhtiöiden lisäksi myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa. Ohjeella pyritään

mainittujen yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen kuntayhtymän toiminnassa, toiminnan

läpinäkyvyyden lisäämiseen, kuntayhtymän yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen

ja tiedonkulun tehostamiseen.

Kuntayhtymän omistajaohjauksen tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen toiminta

ja varmistaa kuntayhtymän pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän

päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Samalla

ohjataan käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten hankintaa, hoitoa ja luovutusta

koskevaa päätöksentekoa kuntayhtymässä sekä linjauksia, jotka koskevat toiminnan

ulkoistamista yhteisöille.

Omistajaohjauksen ohje koskee kuntayhtymää ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä.

Kuntayhtymän osakkuusyhteisöissä kuntayhtymän edustajien tulee pyrkiä siihen, että tämän

ohjeen periaatteita noudatetaan soveltuvin osin myös näissä yhteisöissä. Omistajaohjauksen

ohje käsitellään ja hyväksytään kuntayhtymän määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen

yhtiökokouksessa ja hallituksessa. Kuntayhtymän tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt todetaan

kunkin vuoden tilinpäätöksessä taseen liitetiedoissa.

Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan

tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön

toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). Ohjeeseen perustuvien

yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, kuten

kirjanpitolainsäädännön tai muun lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa

lainsäädäntöä.

Omistajaohjauksen päämäärän toteuttaminen on jatkuva prosessi, jonka käytännön

toteuttamistoimenpiteet konkretisoituvat yksittäisten päätösten kautta. Kuntayhtymän on

oltava aktiivinen omistaja ja sen tulee tehdä tarvittavat omistajapoliittiset ratkaisut

toimintaympäristön muuttuessa.
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2. Keskeiset käsitteet
Hyvä hallinto ja johtamistapa

Hyvällä hallinnolla ja johtamistavalla tarkoitetaan yhteisön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää,

joka määrittelee yhteisön johdon roolin, velvollisuudet sekä heidän suhteensa omistajaan.

Hyvällä hallinnolla ja johtamistavalla edistetään toiminnan tuloksellisuutta.

Kuntayhtymä

Kuntayhtymä on jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella perustettu

jäsenkunnistaan erillinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö, joka hoitaa jäsenkuntiensa

puolesta perussopimuksen mukaisia tehtäviä.

Omistajaohjaus

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kuntayhtymä omistajana tai jäsenenä

aktiivisesti myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet

voivat liittyä mm. perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin,

henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntayhtymää eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai

muuhun kuntayhtymän määräysvallan käyttöön. Aktiiviseen omistajaohjaukseen kuuluu

molemminpuolinen myötävaikuttaminen. Myötävaikuttamista voi tapahtua myös

epämuodollisin keinoin erityisesti kuntayhtymän kokonaan omistamissa yhtiöissä.

Omistajaohjauksen periaatteet

Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista. Omistajaohjauksen periaatteet ovat

luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrittelevät sen, miten kuntayhtymän

omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja valvotaan. Valtuuston linjaamat periaatteet ohjaavat

omistajaohjauksen käytännön toteuttamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa.

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikka on osa kuntayhtymän strategiaa, jonka valtuusto hyväksyy.

Omistajapolitiikassa määritetään, missä kuntayhtymän on perusteltua olla omistajana ja

sijoittajana. Omistajapolitiikassa asetetaan kriteerit, joilla arvioidaan omistuksen vaikuttavuutta

ja kustannustehokkuutta. Omistajapolitiikka linjaa omistajaohjauksen sisältöä ja konkretisoituu

omistettaville yhteisöille asetettuina tavoitteina. Kuntayhtymän omistajapolitiikka muodostuu

omistajapoliittisista linjauksista, omistajaohjauksen ohjeesta sekä sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan ohjeistuksista.
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Osakkuusyhteisö

Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kuntayhtymällä yksin tai yhdessä yhden tai

useamman tytäryhteisönsä kanssa taikka kuntayhtymän tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä

muiden tytäryhteisöjen kanssa, on vähintään 10 prosenttia ja enintään 50 prosenttia yhteisön

osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai muu huomattava vaikutusvalta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään

varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäinen tarkastus on taho, jonka

tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta. Riskienhallinnalla

tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaa

liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.

Tytäryhteisö

Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kuntayhtymällä yksin tai yhdessä yhden tai

useamman tytäryhteisönsä kanssa taikka kuntayhtymän tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä

muiden tytäryhteisöjen kanssa, on vähintään 50 prosenttia yhteisön osakkeiden tai osuuksien

tuottamasta äänimäärästä tai muu määräysvalta.

3. Kuntayhtymän omistajastrategia
Kuntayhtymän omistajaohjaus perustuu omistajaohjauksen periaatteiden lisäksi

omistajastrategiaan. Omistajastrategian ylläpitäminen ja päivittäminen kuuluvat hallituksen

vastuulle. Omistajastrategian avulla kuntayhtymälle muodostuu selkeä näkemys siitä, missä

toiminnoissa kuntayhtymän on perusteltua olla mukana omistajana tai sijoittajana, mitä

omistukselta odotetaan, mihin suuntaan omistusta ollaan kehittämässä ja mitkä ovat kriteerit,

joilla omistuksen vaikuttavuutta arvioidaan. Kuntayhtymän omistusten strategiseen

johtamiseen sisältyy myös kehittämistavoitteiden määrittely, jotta toimintaa voidaan ohjata

haluttuun suuntaan.

Omistajaohjauksen ja omistajastrategian kautta kuntayhtymälle muodostuu omistajana:

• kokonaiskäsitys, miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan;

• kannanotto omistamiseen (esim. pidetään ja kehitetään omistusta/laajennetaan

omistuspohjaa/rakennejärjestely/omistuksesta luovutaan);

• näkemys omistuksen kehittämisvisiosta; sekä

• näkemys pidemmän aikavälin yhtiölle asetettavista taloudellisista ja toiminnallisista

tavoitteista (esim. osinkotavoite, merkittävän hankkeen suunnittelu/toteutus).
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Strategiatyön osana yhtiöomistuksia luokitellaan eri luokkiin niiden strategisen

käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan. Omistuksen luokittelun

perusteella kuntayhtymä voi keskittyä paremmin sen toimintaa tukevan strategisen omistuksen

kehittämiseen ja maksimoida sitä kautta myös omistaja-arvoa. Osana strategian luontia tulee

kysymykseen myös suhtautuminen omistuksesta luopumiseen niiden yhtiöomistusten

kohdalla, joita ei luokitella enää kuntayhtymän strategisiin omistuksiin kuuluviksi.

Omistajaohjauksen rooli on myötävaikuttaa siihen, että yhtiökohtaisen omistajastrategian

kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan yhtiöissä ja yhteisöissä. Omistajaohjauksen

ydintehtävä on kasvattaa pitkäjänteisesti kuntayhtymän omistamien yhtiöiden omistaja-arvoa.

Kuntayhtymän omistajaohjauksen toimintamallissa korostuu syvällinen perehtyminen

omistettuihin yhtiöihin ja yhteisöihin: muun muassa niiden liiketoimintaan, strategiaan,

toimintaympäristöön, vastuullisuuteen ja arvonmuodostukseen. Yhtiöiden omistajaohjaus on

jatkuva ja dynaaminen prosessi, jossa omistajastrategiset ratkaisut tulee tehdä syvälliseen

analyysiin perustuen ja tulevaisuutta ennakoiden.

Toimintaympäristön muutoksen vaikutusta kuntayhtymän omistamien yhtiöiden

muodostamaan kokonaisuuteen tulee arvioida hallituksen omistajastrategiatyössä kerran

hallituksen toimikauden aikana.

4. Hallituksen tehtävät ja vastuut omistajaohjauksessa
Kuntalain (410/20015) 39 §:n mukaan hallituksen tulee vastata toiminnan

omistajaohjauksesta. Valtuuston hyväksymien periaatteiden täytäntöönpano kuuluu siten

hallitukselle ja sen tehtävänä on linjata millaisissa tehtävissä ja hankkeissa kuntayhtymä on

mukana omistajana sekä sijoittajana, miksi kuntayhtymä toimii omistajana ja millaisia

omistukselle asetettavia tavoitteita, esimerkiksi tuotto- ja muita kehitystavoitteita, asetetaan.

Tämän lisäksi hallitus vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä, määrittelee

kuntayhtymän strategiset tytär- ja osakkuusyhteisöt sekä antaa valtuustolle selvityksen

tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallituksen vastuulla oleva valvonta käsittää myös valtuuston omistettavien yhteisöjen

toiminnalle asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen seurannan ja

arvioinnin, omistajaohjauksen periaatteiden noudattamisen valvonnan sekä

riskienhallintajärjestelmien toimivuuden arvioinnin.
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Hallituksen on osaltaan huolehdittava siitä, että omistuksille asetetaan riittävän vaativia

tavoitteita ja että niiden saavuttaminen toteutuu. Tytäryhteisöjen toiminnallisten ja

taloudellisten tavoitteiden asettaminen perustuu kuntayhtymän strategiaan.

Hallitus vastaa myös omistusrakenteen strategisesta kehittämisestä. Hallituksen on tehtävä

tarpeelliseksi katsomiaan omistajajärjestelyjä omistuskokonaisuuden kehittämiseksi ja

kuntayhtymän omistajastrategian saavuttamiseksi.

Omistajaohjauksen hoitamiseksi hallitus on siirtänyt toimivaltaansa alaiselleen erilliselle

omistajaohjausjaostolle.

5. Omistajaohjausjaoston tehtävät ja vastuut
omistajaohjauksessa
Hallituksen alaisessa omistajaohjausjaostossa on hallituksen päättämä määrä jäseniä. Yksi

hallituksen jäsenistä nimitetään puheenjohtajaksi. Jaostoon kuuluu lisäksi asiantuntijoina

kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja ja talousjohtaja. Asiantuntijoilla on jaostossa puhe- ja

läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Jaosto noudattaa työssään kuntayhtymän

hallintosääntöä.

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on:

• valmistella hallitukselle omistajastrategian päivittäminen toimintaympäristössä

tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla;

• valmistella vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja

taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet

seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten;

• valita edustajat kuntayhtymän omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille;

• nimetä edustajat kuntayhtymän omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin,

osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on

omistusosuus;

• antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää

edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin;

• seurata kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja

tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle

ja raportoida tarvittaessa hallitukselle;

• järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinta ja valvoa, että sopimukset

ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin;
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• hyväksyä yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut kuntayhtymän

sekä tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset;

• raportoida jatkuvasti hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston

laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin; sekä

• hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.

Valitessaan tytär- ja osakkuusyhteisöissä toimivia edustajia jaoston on otettava huomioon, että

yhteisön hallitukselta edellytetään jäsenten osaamiset yhdistäen seuraavien osaamiskriteerien

täyttymistä:

• yleinen talous-, liiketoiminta- ja johtamisosaaminen;

• kyseisen toimialan riittävä asiantuntemus;

• kyvykkyys arvioida toimivan johdon toimintaa sekä strategisten, toiminnallisten ja

taloudellisten tavoitteiden ja omistajaohjauksen toteutumista; sekä

• jäsenten mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Lisäksi valinnassa on otettava huomioon kuntayhtymän edustajan oikeudet ja velvollisuudet.

Kuntayhtymän nimeämien edustajien tulee toimiessaan kuntayhtymän omistamien yhteisöjen

hallintoelimissä ottaa huomioon lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden lisäksi omistajan etu.

Lisäksi heidän tulee toimia valtuuston omistajaohjaukselle asettamien kokonaistavoitteiden

sekä omistajaohjausjaostolta mahdollisesti saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti.

6. Velvollisuus hankkia omistajaohjaksen kanta ennen
päätöksentekoa
Tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava omistajaohjausjaostolta kirjallinen

ennakkokanta tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Ennakkokanta on annettava

viipymättä, eikä ennakkokannan antaminen saa hidastaa tytäryhteisön toimintaa.

Velvollisuus ennakkokannan hankkimiseen on tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla,

toimitusjohtajalla tai vastaavalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla, toimitusjohtajalla

tai vastaavalla on velvollisuus valvoa, että ennakkokanta on hankittu ja kanta kirjataan kunkin

kokouksen pöytäkirjaan. Pyyntö ennakkokannasta on tehtävä esityksen muotoon.

Ennakkokanta on hankittava ainakin seuraaviin toimenpiteisiin:

• tytäryhteisön perustaminen;

• yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen;
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• yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää

hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa

suhteessa kuntayhtymään;

• hallituksen yhtiökokoukselle tekemä voitonjakoehdotus;

• yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen;

• toimitusjohtajan valinta ja palkkausjärjestelmä ja sen muutokset;

• yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmä ja sen muutokset;

• merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut;

• yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen;

• eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen;

• pääomarakenteen muuttaminen;

• investoinnit, jotka eivät ole talousarviossa;

• varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät investoinnit ja

niiden rahoitus;

• kiinteistö- ja yrityskaupat;

• osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityisesti ole

annettu yhtiön tehtäväksi;

• toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet)

hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen;

• lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä sitovien

merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen;

• johdannaisinstrumenttien käyttö;

• muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin

tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä,

kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista

luopuminen;

• periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset

muutokset;

• yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka

saneerausmenettelyyn hakeutuminen; sekä

• muu yhtiön tai omistajan kannalta merkittävä asia.
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7. Kokonaisvaltaisen valvonnan ja riskienhallinnan
huomioiminen
Hyvin toimiva johtamis- ja hallintojärjestelmä edellyttää, että siihen on integroitu valvonnan ja

riskienhallinnan menettelyt. Nämä yhdessä tuottavat kohtuullisen varmuuden tuloksellisesta ja

tavoitteiden mukaisesta toiminnasta.

Valvonnan tarkoituksena on edistää tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan

tuloksellisuuden arviointia. Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta jakautuu ulkoiseen

tarkastukseen sekä sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta, kuntayhtymätarkastaja ja

tilintarkastajat. Tarkastuksen kohteena ovat kuntayhtymän hallitus, sen alaiset toimielimet,

kuntayhtymän johtaja ja muut johtavat viranhaltijat ja muu hallinto. Ulkoinen tarkastus on

toimivasta johdosta ja kuntayhtymän muusta organisaatiosta riippumatonta.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään

varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sen avulla arvioidaan asetettujen

tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäinen valvonta on osa kaikkea

esimiestyötä. Siitä määrätään erikseen kuntayhtymän hallintosäännössä sekä sisäisestä

valvonnasta ja riskienhallinnasta annetuissa ohjeissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla olennainen osa myös kuntayhtymän

omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen hallitustyöskentelyä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Kuntayhtymää koskevat vaatimukset riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämiselle on

kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa, jonka valtuusto on hyväksynyt.

Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on hallituksella. Kuntayhtymän johtajalla on

kokonaisvastuu kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja

toimivuuden varmistamisesta. Kuntayhtymän johtaja päättää sisäisen tarkastuksen

vuosittaisesta vuosisuunnitelmasta. Sisäisen tarkastajan olemassaolo ei vähennä esimiesten

velvollisuutta toteuttaa sisäistä valvontaa.

Järjestelmällisen toimintatavan varmentamiseksi kuntayhtymä pyrkii vaikuttamaan, että sen

omistamat yhteisöt kuvaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan sisältäen

tavoitteet ja toimintaperiaatteet, sekä prosesseihin ja toimintoihin luodut menettelyt sekä

vastuut. Kuvauksen tulee perustua organisaation keskeisimpiin tehtäviin ja tavoitteisiin.

Kuntayhtymä pyrkii vaikuttamaan, että sen omistamat yhteisöt säännönmukaisesti:

• analysoivat toimintaympäristön muutoksia;

• tunnistavat toiminnan ja talouden tavoitteita uhkaavia riskejä sekä mahdollisuuksia;
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• arvioivat kokonaisvaltaisesti riskien ja mahdollisuuksien vaikutuksia ja toteutumisen

todennäköisyyttä;

• ylläpitävät ajantasaista kuvausta (riskiprofiili) merkittävimmistä riskeistä ja niiden

hallintakeinoista; sekä

• seuraavat ja arvioivat riskien hallinnan toimenpiteiden tuloksellisuutta.

8. Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen raportointi
kuntayhtymälle
Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kuntayhtymälle

pääsääntöisesti kerran vuodessa toimittamalla vuosikertomukset omistajaohjausjaostolle.

Vuosikertomuksissa raportoidaan tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden

toteuma kyseiseen ajankohtaan mennessä sekä yhteisöjen toimivan johdon arvio tavoitteiden

toteutumisesta tilikaudella. Mikäli toteuma tai ennuste viittaa siihen, että tavoite on vaarassa

jäädä toteutumatta, raportointi käsittää myös selvityksen tavoitteen toteutumisen

varmistamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä.

9. Tiedottaminen kuntayhtymää koskevista asioista
Kuntalain 29 §:n mukaisesti kuntayhtymän on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön

toiminnasta silloin, kun se hoitaa kunnallista tehtävää. Yhteisön on annettava kuntayhtymän

keskushallinnolle tiedotusta varten tiedotuksesta vastaavan viranhaltijan ohjeiden mukaiset

tiedot. Ennen tietojen antamista yhteisön on arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta

yhteisölle haittaa. Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puolesta hallitus ja

toimitusjohtaja sekä kuntayhtymän puolella omistajaohjausjaosto ja kuntayhtymän johtaja.

Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida

kuntayhtymän yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset..
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1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan perusteista, joiden tarkoituksena on ohjata hallitusta sen huolehtiessa

kuntalain 39 §:n velvoittamana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksen alaisena toimii erillinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. Sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa

kuntayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntayhtymän toimielimiä

ja johtoa sekä kaikkea toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja

valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

on lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja

määräyksissä on sanottu.

Oman toiminnan lisäksi perusteet siis koskevat myös kuntayhtymän omistamia in house-

yhtiöitä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Yhtiöiden

toiminnan valvonta tapahtuu yhteistyössä yhtiöiden kanssa, ja niillä on velvollisuus toimittaa

kuntayhtymälle tarvittavat tiedot yhtiön sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyen.

2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
käsitemäärittely, tavoite ja tarkoitus
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää.

Sisäinen valvonta on kuntayhtymän johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan

asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena

on edistää organisaation tehokasta johtamista, uhkien ennakointia ja hallintaa,

mahdollisuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden

arviointia.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on esimerkiksi poikkeama odotetusta

tai mahdollisuus joka ei hyödynnetä.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä

menettelytapoja, joiden avulla

· tunnistetaan ja kuvataan kuntayhtymän toimintaan liittyviä riskejä

· arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä

· määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja raportoimiseksi.
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Koska sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle

asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista, eivät ne ole mitään erillisiä

toimintoja vaan jatkuva osa tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävää toimintaa:

päivittäisjohtamista, suunnittelua, päätöksentekoa ja toimintaprosesseja. Sisäisen valvonnan

ja riskienhallinnan tulee olla olennainen osa myös kuntayhtymän eri toimielinten työskentelyä

ja in house –yhtiöiden tulee huomioida ne omassa toiminnassaan ottamalla ne osaksi yhtiön

hyvää johtamis- ja hallintotapaa ja hallitustyöskentelyä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat strategiaan, toiminta- ja taloussuunnitelmassa

asetettuihin toiminnan ja talouden tavoitteisiin, johtamisperiaatteisiin ja eettisiin periaatteisiin.

Keskeistä on toiminnan jatkuvuuden, häiriöttömyyden ja turvallisuuden varmistaminen.

Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan käytännössä kuntayhtymälle kuuluvien

tehtävien, ratkaisuvallan ja vastuiden määrittelyä sekä erilaisia menettelytapoja johtamis-,

ohjaus- ja toimintaprosesseissa. Määrittelyjen ja menettelytapojen tarkoituksena on saada

kohtuullinen varmuus siitä, että

1. toiminta on tuloksellista ja talous kestävällä pohjalla

2. lainsäädäntöä, päätöksiä, sääntöjä ja johdon ohjeita noudatetaan

3. resursseja ja omaisuutta käytetään asianmukaisesti ja ne turvataan

4. toiminnan ja talouden raportointi on oikeaa ja luotettavaa

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen

tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla objektiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen

lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien

tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen.  Sisäisen tarkastuksen velvollisuutena on arvioida

valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta, ja pyrkiä

siten edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista. Sisäisestä tarkastuksesta

ohjeistetaan tarkemmin hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
ja toimintatavat
Valtuusto päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja

edellyttää, että kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä

sisäinen valvonta ja riskienhallinta.
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Hallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja

asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Tätä

tehtävää varten hallitus on asettanut erillisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston.

Hallituksen alaiset muut toimielimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä

raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

Kuntayhtymähallinnon johtavien viranhaltijoiden (hallintojohtaja, strategiajohtaja, laatujohtaja,

talousjohtaja, HR-johtaja sekä viestintäjohtaja), muiden ylimpien johtavien viranhaltijoiden

(sektorijohtajat, resurssijohtajat sekä toimialajohtajat) ja myös kaikkien esihenkilöiden

tehtävänä on toteuttaa sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä

hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Toteuttaminen tapahtuu käytännössä siten, että

• tehtävät, ratkaisuvalta ja vastuut ovat selkeästi määriteltyjä

• hyvän hallintotavan periaatteita noudatetaan ja eettiset periaatteet huomioidaan

• toimintaympäristöä analysoidaan ja tämän perusteella priorisoidaan merkittävimmät uhat

ja mahdollisuudet

• asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

• järjestetään riskienhallinta hallituksen ohjeistuksen mukaisesti siten, että se on

suunnitelmallista ja tuloksellista

• valvontamenettelyt ovat suunniteltu ja niitä toteutetaan siten, että ne ovat riittäviä

suhteessa niistä aiheutuviin kustannuksiin

• organisaation viestintä ja raportointi on järjestetty systemaattisesti

• toimintaa seurataan ja arvioidaan samoin kuin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

toimintatapojen tuloksellisuutta

4. In house -yhtiöt ja omistajaohjaus
Konsernijohdolla on kuntalain mukaan vastuu konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kuntayhtymästä ei laadita konsernitilinpäätöstä, minkä vuoksi kuntayhtymän omistajaohjausta

ohjataan valtuuston hyväksymillä omistajaohjauksen periaatteilla sekä hallituksen

hyväksymällä omistajaohjauksen ohjeella. Omistajaohjausta toteutetaan sopimusohjauksella,

sekä neuvotteluteitse yhteistyössä yhtiöiden muiden omistajien kanssa. Valvonta ja ohjaus

kattavat in house -yhtiöiden toiminnan ja suoriutumisen, taloudellisen aseman kehittymisen

sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen valvonnan. Käytännössä tämä

tapahtuu usealla tasolla. Yhtiöitä valvotaan ja ohjataan yhtiöiden hallitustyöskentelyllä sekä

yhtiökokouksissa vaikuttamalla. Lisäksi yhtiöiden toimintaa valvotaan siten, että ne ovat
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velvollisia raportoimaan esimerkiksi taloudellisesta suorituskyvystään sekä yhtiöille asetettujen

tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus on antanut alaisuudessaan toimivalle

omistajaohjausjaostolle mandaatin omistajaohjaukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Inhouse -yhtiöiden tulee laatia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus ja toteuttaa

valvontamenettelyjä aktiivisesti päivittäisessä toiminnassaan ja suorittaa aktiivisesti

riskienhallintaa. Lisäksi yhtiöiden toimintaa arvioidaan esihenkilöiden taholta jatkuvasti

jokapäiväisessä arkityössä yhteistyössä toimiessa. Vastuunjako yhtiöiden ja kuntayhtymän

välillä on dokumentoitu kirjallisesti.

5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana
kuntayhtymän johtamis- ja hallintojärjestelmää
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän johtamis- ja hallinto- järjestelmää,

päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua ja

seurantaa, poikkeamiin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan tulee olla kokonaisvaltaista ja sen tulee toteutua kaikissa toiminnoissa ja

kaikilla organisaation tasoilla. Riskienhallinnan tulee ulottua kaikkiin riskiluokkiin, sekä sisäisiin

että ulkoisiin. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen

talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin.

Hallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, ja tätä tehtävää

varten on nimetty hallituksen alainen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. Jaoston

tehtäviin kuuluu vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta, hyväksyä

sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, vastata riskienhallinnan järjestämisestä sekä

valmistella hallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomukseen

otettava osio.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet

saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä

muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa

päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen valvonta toteutuu mm.

selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen

ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, sopimusten hallintana.
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Toimiva sisäinen valvonta myös ehkäisee ja paljastaa väärinkäytöksiä. Johdon velvollisuutena

on toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä

puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. Väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epärehellisiä,

epäeettisiä tai kuntayhtymän ohjeita rikkovia taikka lainvastaisia tekoja.

Kuntayhtymän riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja

toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia

riskejä. Riskienhallinnan toteuttaminen on erityisen tärkeää mm. talousarvion ja merkittävien

päätösten valmistelun yhteydessä sekä toiminnassa tapahtuvissa merkittävissä

muutostilanteissa. Laadinnan yhteydessä tulee analysoida toimintaympäristön muutoksia,

tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen

todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

Hallitus kokoaa laadittujen riskianalyysien perusteella koko kuntayhtymää koskevan

riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hallitsemiseksi.

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja
raportointi
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana

osavuosikatsausten yhteydessä vallitsevan raportointikäytännön mukaisesti. Hallitus antaa

toimintakertomuksessa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimenpiteistä havaittujen puutteiden

korjaamiseksi. Johtavien viranhaltijoiden tulee antaa hallitukselle oman tehtäväalueensa

osalta selonteko merkittävimmistä riskeistä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Selontekojen tulee

perustua dokumentoituun aineistoon.

Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee johtavien viranhaltijoiden myös raportoida

niistä ja niiden hallintakeinoista välittömästi valvontavastuussa olevalle taholle.

Valvontavastuussa olevien tulee raportoinnin perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
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7. Tilivelvollisuus

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan tulee tarkastaa, onko kunnan ja kuntakonsernin

sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta asianmukaisesti järjestetty.

Tilintarkastuskertomuksessa annetaan Kuntalain mukaan mm. lausunto sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys

vastuuvapauden myöntämisestä

Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan

järjestämisestä ja niiden jatkuvasta ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että

tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa

tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä omasta

että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Ylimmällä johdolla on erityinen vastuu

ja velvoite toimia hyvän hallinto- ja johtamistavan ja eettisten lähtökohtien mukaisesti sekä

puuttua toiminnassa ilmeneviin poikkeamiin. Johdolla on selonottovelvollisuus vastuullaan

olevasta toiminnasta.

Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on luonnollisesti hoidettava

tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella eikä tilivelvollisaseman puuttuminen vapauta

esihenkilöitä toiminnan valvontavastuusta.
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1 Johdanto
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on määritelty kuntayhtymän valtuuston

xx.xx.2021 hyväksymässä asiakirjassa. Tämä ohje täydentää sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan perusteita. Lisäksi valtuuston hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa

on annettu määräyksiä omistajaohjaukseen liittyvän valvonnan ja raportoinnin sekä

tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää sisäisen

valvonnan toimintatapoja ja toisaalta varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksyttyjä

toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

ohje koskee kaikkia kuntayhtymän toimielimiä, johtoa ja esimiesasemassa olevia sekä

laajassa mielessä koko henkilöstöä.

Ohjeen valmistelussa on huomioitu kuntalain (410/2015) sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

koskevat säännökset. Lisäksi ohjeen valmistelussa on hyödynnetty sisäisen valvonnan (COSO

ERM) ja riskienhallinnan (ISO 31000) kansainvälisiä standardeja.

Kuntayhtymän tytäryhteisöt voivat laatia tarkempia ohjeita sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan tulokselliseksi toteuttamiseksi. Ohjeiden tulee kuitenkin olla tässä ohjeessa

esitettyjen periaatteiden mukaisia.

2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja
toimintaperiaatteet

2.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa toiminnan laillisuus ja

tuloksellisuus. Laillisuus tarkoittaa lainsäädännön ja hyvän hallintotavan noudattamista

kuntayhtymän toiminnassa ja päätöksenteossa. Tuloksellisuudella tarkoitetaan asetettujen

strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista valtuuston hyväksymän talousarvion

puitteissa. Tuloksellisuus merkitsee myös toiminnan vaikuttavuutta ja laadukkaita palveluja.
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2.2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osatekijät ja
toimintaperiaatteet
Johtamisessa ja hallinnon järjestämisessä hallitus, sen alaiset toimielimet kuntayhtymän

toimialueet ja tulosalueet sekä tytäryhteisöt sitoutuvat kuntayhtymän arvoihin ja eettisiin

periaatteisiin, asetettuihin tavoitteisiin, valvontavastuiden määrittämiseen, sisäisen valvonnan

ja riskienhallinnan järjestämiseen ja kehittämiseen sekä ammattitaitoiseen henkilökuntaan.

Riskienarvioinnilla kuntayhtymän tulos- ja toimialueet sekä tytäryhteisö tunnistaa, arvioi ja

analysoi strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteitaan uhkaavat riskit koko

organisaation laajuisesti, huomioiden toimintaympäristön muutokset, riskien hallintaan

käytettävissä olevat menettelyt, väärinkäytösten mahdollisuudet sekä sisäiseen

valvontajärjestelmään merkittävästi vaikuttavat muutokset.

Valvontatoimenpiteillä kuntayhtymän tulos- ja toimialueet sekä tytäryhteisö edistää

tavoitteidensa saavuttamista, varmentaa riskienhallinnan toimenpiteiden toimeenpanoa sekä

hallinnon ja taloudenhoidon menettelyiden asianmukaisuutta. Riskejä pienentäviä

valvontamenettelyjä ovat esimerkiksi toimivaltuudet, suunnitelmat, ohjeet, prosessikuvaukset,

raportointimenettelyt sekä erilaiset taloudenhoidon ja hallinnon kontrollit, työnjaot ja

järjestelmäkontrollit.

Sisäisen valvonnan tukemiseksi kuntayhtymän tulos- ja toimialueet ja tytäryhteisö tuottavat ja

hankkii johdon käyttöön laadukasta ja merkityksellistä tietoa sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan toimivuudesta. Johto viestii henkilöstölle sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan tavoitteista ja vastuista sekä toimii yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa

asioissa, jotka vaikuttavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuteen.

Kuntayhtymän tulos- ja toimialueet ja tytäryhteisö kehittävät ja toteuttavat sisäisen valvonnan

ja riskienhallinnan jatkuvaa seurantaa ja arviointia sekä erillisiä arviointeja varmistaakseen,

että kaikki sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osatekijät ovat olemassa ja toimivat.

Kuntayhtymän tulos- ja toimialueet ja tytäryhteisö viestivät sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan puutteista ajantasaisesti niille tahoille, jotka ovat vastuussa korjaavista

toimenpiteistä, ja tarvittaessa myös kuntayhtymän johdolle ja hallitukselle.
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3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää
hallinto- ja johtamistapaa

3.1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa sekä hyvän hallinnon
periaatteet
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta varmistavat hyvän johtamis- ja hallintotavan mukaista

toimintaa. Hyvällä hallinto- ja johtamistavalla tarkoitetaan toiminnan ja talouden ohjauksen

tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää, joka edistää hallinnon ja palvelutuotannon luotettavuutta

ja tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Järjestelmän perustana ovat kuntayhtymän arvot,

asiakkaiden ja asukkaiden tarpeet sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Keskeistä hyvän

hallinto- ja johtamistavan toteuttamisessa on luoda linjaukset, jotka varmistavat

tuloksellisuuden edellytykset samalla, kun toiminta täyttää eettisyyden ja vastuullisuuden

vaatimukset.

Hyvään johtamis- ja hallintotapaan kuuluu, että organisaatio ja sen jäsenet (henkilöstö ja

luottamushenkilöt) sekä keskeiset yhteistyökumppanit ovat tietoisia niistä eettisistä

periaatteista, joita kuntayhtymän toiminnassa noudatetaan. Tässä yhteydessä painotetaan

luottamushenkilöiden, esimiesten ja työntekijöiden velvollisuutta toimia lakien, säädösten ja

johdon määräysten mukaisesti rehellisesti ja vilpittömästi.

Kuntayhtymän toiminnassa tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Kuntayhtymälle

kuuluvat tehtävät hoidetaan oikeusturvan vaatimukset täyttävällä ja muutoinkin

asianmukaisella ja kansalaisten luottamusta vahvistavalla tavalla. Keskeisiä hyvän hallinnon

periaatteita julkishallinnossa ovat hallintolaissa (434/2003) säädetyt hallinnon

oikeusperiaatteet eli yhdenvertaisuus, tarkoitussidonnaisuus, puolueettomuus, suhteellisuus

ja luottamuksensuoja. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös palveluperiaate ja palvelun

asianmukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus sekä viranomaisten

yhteistyövelvoite.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) edellyttää viranhaltijan suorittavan

virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. Viranhaltijan käytöksen

pitää olla aseman ja tehtävän edellyttämällä tasolla. Työntekijöitä koskevat vastaavat

säännökset löytyvät työsopimuslaista (55/2001).
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3.2 Johtamis- ja ohjausjärjestelmä
Kuntayhtymän organisaatio ja sen toimivaltasuhteet määritellään hallintosäännössä.

Valtuusto on kuntayhtymän ylin päättävä elin. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta

ja koko kuntayhtymän tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä

toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Hallitus johtaa organisaatiota vastaten kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Hallituksen alaisuuteen on asetettu omistajaohjausjaosto, henkilöstöjaosto, sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan jaosto sekä vähemmistökielinen lautakunta. Hallituksen alaisena

toimiva kuntayhtymän johtaja vastaa koko kuntayhtymän toiminnasta sekä johtamisesta ja

kehittämisestä.

Keskeistä hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamisessa ovat sellaiset linjaukset ja

menettelyt, joilla ohjataan kuntayhtymän toimintoja siten, että saadaan kohtuullinen varmuus

asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan laillisuudesta, eettisyydestä ja

vastuullisuudesta.

Hallinnon järjestämisen ja johtamistavan keskeisiä osatekijöitä ovat:

• lainsäädännön noudattaminen

• hallintosääntö ja organisaatiorakenne

• arvot ja eettiset periaatteet

• johdon toimintatapa ja toimivallan delegointi

• henkilöstöjohtamisen periaatteet

• ammatillinen osaaminen ja kannustimet

• luottamus- ja virkamiesjohdon keskinäinen suhde

• tiedon kulku

3.3 Valvontajärjestelmä
Valvonta luo edellytyksiä sille, että organisaatio kykenee saavuttamaan päämää¬ränsä.

Valvonta myös ennaltaehkäisee talouden ja toiminnan riskitilanteita. kuntayhtymän hallinnon

ja talouden valvonnassa ulkoinen tarkastus ja arviointi sekä sisäinen valvonta yhdessä

muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen tarkastus ja arviointi järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Siitä

vastaavat kuntalain perusteella tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta

arvioi kuntayhtymän strategian ja muiden valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Tilintarkastaja vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksesta.
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Sisäinen valvonta toimii johtamisen tukena ja apuna riskien hallinnassa. Valtuuston

hyväksymän hallintosäännön mukaisesti vastuu kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan järjestämisestä on hallituksella. Toimiva johto puolestaan vastaa sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta omalla vastuualueellaan ja

palvelualueellaan.

3.4 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettelyitä ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii

varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Sisäinen valvonta on kuntayhtymän

sekä sen vastuualueiden ja palvelualueiden toiminnan omaa valvontaa, joka on johdon

tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Näkökulmana sisäisessä valvonnassa on, millä keinoin ja

tavoin johto varmistaa, että tavoitteet omalla vastuualueella tai toimintayksikössä saavutetaan,

toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, resurssit käytetään tehokkaasti

ja tuloksellisesti, omaisuus on turvattu ja johdon saama informaatio on oikeaa,

tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäinen valvonta on olennainen osa jokapäiväistä

toiminnan ohjausta ja johtamista.

Onnistuneen johtamisen perusedellytyksiä on, että johtajalla on ajantasainen tieto alueensa

tai yksikkönsä olennaisten asioiden tilasta, eikä johtaminen tapahdu vain olettamusten

varassa. Sisäisen valvonnan tavoitteet liittyvät yleisellä tasolla toiminnan

kustannustehokkuuden parantamiseen, laadukkaan ja läpinäkyvän hallinnon järjestämiseen

sekä työn mielekkyyden turvaamiseen. Kysymys on toiminnan itsearvioinnista ja tavoitteena

on sen jatkuva parantaminen.

Yksityiskohtaisemmin sisäisen valvonnan tavoitteet voidaan jaotella seuraavasti:

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Valvonnalla varmistetaan asetettujen tavoitteiden

saavuttamista, tuotteiden ja palvelujen laatua sekä toimintojen taloudellisuutta ja tuottavuutta.

Raportointi ja tiedon oikeellisuus. Valvonnalla johto ja esimiehet huolehtivat siitä, että heidän

vastuualueellaan tuotetaan ja ylläpidetään luotettavia tietoja toiminnasta, taloudesta ja

hallinnosta. Tiedot tulee raportoida oikein ja ajantasaisesti.

Toiminnan laillisuus ja johdon ohjeiden noudattaminen. Valvonta turvaa lakien ja asetusten

sekä kuntayhtymän päätösten, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisen.

Resurssien ja omaisuuden turvaaminen. Valvonnalla varmistetaan, että kuntayhtymän

resursseja käytetään järkevästi ja taloudellisesti organisaation hyväksi ja että resurssit
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turvataan menetyksiltä, jotka aiheutuvat virheistä, huonosta hoidosta, tuhlauksesta,

väärinkäytöksistä, petoksista tai muusta sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Sisäiseen valvontaan vaikuttavat toiminnan luonne, sisältö ja laajuus, toimintayksikön talous

sekä niihin liittyvät riskit. Valvonta on riittävää, kun toiminta on organisoitu siten, että se tuottaa

kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Valvontatoimenpiteiden on oltava

taloudellisia ja tehokkaita. Sisäinen valvonta kattaa sekä oman toiminnan että toiminnan, josta

kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai

sopimusten nojalla.

3.5 Riskienhallinnan määritelmä ja tavoitteet
Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita

toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskien kartoituksen ja arvioinnin avulla

ylläpidetään sisäisen valvontajärjestelmän ajantasaisuutta. Samalla arvioidaan toiminnassa ja

toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutusta organisaation toimintaan ja sen

riskeihin sekä autetaan sopeuttamaan riskin hallintatoimenpiteet muuttuneisiin olosuhteisiin.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada

kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan

jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.

Riski on mahdollinen tapahtuma tai tapahtumaketju, joka voi vaarantaa taloudellisten tai

toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä tai uhata organisaation

mainetta. Riski ei ole ainoastaan negatiivisen asian mahdollinen tapahtuminen, vaan myös se,

että jokin voimavarojen mahdollistama hyvä jää toteutumatta. Sisäisen valvonnan kannalta on

olennaista, että toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet on arvioitu ja ymmärretty.

Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Strategiset riskit

ovat riskejä, jotka liittyvät kuntayhtymän pitkän aikavälin tavoitteisiin, menestystekijöihin sekä

niihin kohdistuviin sisäisiin ja ulkoisiin epävarmuustekijöihin. Operatiivisilla riskeillä

tarkoitetaan päivittäistä toimintaa, prosesseja ja järjestelmiä uhkaavia tekijöitä. Taloudellisilla

riskeillä tarkoitetaan talouden tasapainoon, investointeihin ja rahoitukseen liittyviä riskejä.

Vahinkoriskit kohdistuvat yleensä tiettyyn kohteeseen ja vahingon mahdollisuus sekä

seuraukset ovat etukäteen tiedossa, mutta vahingon todennäköisyyttä ei tiedetä.

Riskienhallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskin toteutumisen

vaikutusarviointiin ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskiä eri

menetelmillä sekä riskeistä raportoimiseen ja riskien seurantaan.
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Riskienhallinta on osa normaalia kuntayhtymän toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa sekä

toiminnan arviointia ja sisältyy kuntayhtymän prosesseihin ja toimintatapoihin. Riskien arviointi

ja raportointi kytkeytyvät kiinteästi vuosittaiseen toiminnan ja talouden suunnittelu- ja

raportointiprosessiin.

4 Valvontatoimenpiteet

4.1 Valvontatoimenpiteiden suunnittelu, valinta ja
toteuttaminen
Valvontatoimenpiteiden tarkoitus on edistää ja varmistaa tavoitteiden saavuttamista

pienentämällä riskejä hyväksyttävälle tasolle. Valvontatoimenpiteet varmistavat päätettyjen

menettelytapojen ja ohjeiden noudattamista sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteuttamista.

Johto vastaa siitä, että valvontavastuut on määritelty ja että esimiehet ovat ammattitaitoisia ja

toimivat päätettyjen menettelytapojen ja ohjeiden edellyttämällä tavalla. Esimiehet vastaavat

siitä, että henkilöstö on tietoinen päätetyistä menettelytavoista ja ohjeista sekä omasta

roolistaan ja tehtävistään valvontatoimenpiteiden toteuttamisessa. Osa valvontatoimenpiteistä

voi olla luonteeltaan sellaisia, että johto antaa niistä tietoa rajoitetusti henkilöstölle tai

ulkopuolisille. Esimiehet suorittavat valvontatoimenpiteitä huolellisesti, todentavat tekemänsä

valvontatoimenpiteet ja ryhtyvät tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Valvontatoimenpiteiden valintaan ja kehittämiseen vaikuttavat toiminnan luonne, toimintojen

laajuus ja monimutkaisuus, toimintaympäristö ja sen muutokset, teknologioiden käytön määrä

sekä riippuvuus tietojärjestelmistä. Valvontatoimenpiteet suunnitellaan riskinäkökulmasta.

Suunnittelussa otetaan huomioon valvontatoimenpiteillä saavutettava hyöty suhteessa

aiheutuviin kustannuksiin.

Suuri osa valvontatoimenpiteistä toteutuu prosesseihin sisällytettävinä henkilöstön

toteuttamina päivittäisinä toimenpiteinä ja varmistuksina. Johdon ja esimiesten on arvioitava

säännöllisesti vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja muuten tarpeen mukaan

valvontatoimenpiteiden ajantasaisuutta ja tarvittaessa uudistettava niitä. Tarvittaessa

valvontatoimenpiteitä täydennetään riskienarvioinnin perusteella tai muutetaan siten, että

valvonta keskittyy merkittävimmiksi arvioitujen riskien hallintaan.
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4.2 Valvontatoimenpiteiden luonne
Toimintaan ja tietojärjestelmiin sisäänrakennetut ennaltaehkäisevät valvontatoimenpiteet

havaitsevat ja estävät tai korjaavat prosessissa, tapahtumien käsittelyssä tai tiedoissa

ilmeneviä virheitä.

Toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin sisäänrakennettuun valvontaan kuuluu kontrolleja,

jotka:

• tukevat lakien, päätösten sekä päätettyjen menettelytapojen ja ohjeiden noudattamista

• tukevat prosessin oikeaa kulkua ja tietojärjestelmän käytön oikeellisuutta

• valvovat valtuuksien noudattamista

• varmistavat tapahtumien ja tietojen oikeellisuutta

• suojaavat tietoja

• estävät virheitä ja väärinkäytöksiä

• varmistavat tehtävien riittävää eriyttämistä

• turvaavat toiminnan jatkuvuutta

Virheitä ja poikkeamia paljastamaan suunniteltuja valvontatoimenpiteitä ovat esimerkiksi:

• taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta

• raportoinnin analysointi ja seuranta

• toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta

• erilaiset säännölliset varmistus- ja täsmäytystoimenpiteet

• sovittujen riskirajojen seuranta ja raportointi

• tehtävänvaihto

• fyysiset ja tekniset valvontatoimenpiteet

Korjaavien valvontatoimenpiteiden tavoitteena on auttaa virheiden tutkimisessa ja

korjaamisessa. Korjaava valvontatoimenpide on esimerkiksi tietojen varmistus ja

palauttaminen tai virhetilastojen hyödyntäminen.

4.3 Tietojärjestelmien rooli valvonnassa
Valvontatoimenpiteet ja tietotekniikka liittyvät toisiinsa kahdella tavalla. Organisaation

prosessien toteutuessa pääosin yhden tai useamman tietojärjestelmän avulla, tarvitaan

valvontatoimia, jotka kohdistuvat tietojärjestelmiin sekä niiden käytöstä syntyviin riskeihin.

Toisaalta tietojärjestelmillä voidaan joko kokonaan tai osittain toteuttaa prosessissa ja

tapahtumien käsittelyssä tarvittavat valvontatoimet. Useimmissa prosesseissa valvonta

toteutuu sekä automatisoitujen että henkilöiden tekemien valvontatoimien yhdistelmänä (esim.

talousarvion seuranta).
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Tietojärjestelmiä hyödyntävissä prosesseissa valvontatoimenpiteet ovat yleensä tehokkainta

toteuttaa tietojärjestelmien avulla. Tietojärjestelmissä valvontaan käytettävissä olevia keinoja

ovat muun muassa:

• käyttöoikeuksien ja valtuustasojen määrittely

• tapahtumien ja tietojenkäsittelyn lokit ja muutosten jäljitettävyys

• syöttötietojen tarkistukset

• muut ohjelmalliset tarkistukset ja täsmäytykset

• tietojen turvaluokittelu ja suojaaminen

• virheiden ja poikkeamien seuranta ja raportointi

• järjestelmien käytönvalvonta mm. lokitietojen avulla

Tietojärjestelmien omistajat ja esimiehet ovat vastuussa näiden valvontatoimien

järjestämisestä, niiden toimivuuden valvonnasta sekä valvonnan puutteiden seurannasta,

raportoinnista ja korjaamisesta. Tehtävien tehokas eriyttäminen varmistetaan

tietojärjestelmien käyttöoikeuksia rajaamalla. Tietojärjestelmiin ei aina voida rakentaa riittäviä

automatisoituja kontrolleja, jolloin esimiehen on huolehdittava korvaavien valvontatoimien

järjestämisestä ja toimivuuden valvonnasta.

Tietotekniikan toimintaa pitää seurata aktiivisesti ongelmien havaitsemiseksi ja korjaavien

toimenpiteiden käynnistämiseksi. ICT-toimintojen kehittämiselle, käytölle ja ylläpidolle pitää

olla prosessit, joihin on järjestetty valvontatoimet ICT-prosesseille ominaisten riskien

hallintaan.

Organisaation ICT-toiminnoissa toteutettavat yleiset kontrollit auttavat varmistamaan

tietojenkäsittelyn eheyttä, virheettömyyttä ja saatavuutta. ICT-prosessien yleisten kontrollien

tavoitteena on valvoa tietotekniikkaympäristön toimintaa, tietoliikenneverkkojen ja

tietojärjestelmien pääsynhallintaa sekä ohjelmistojen ja laitteistojen hankintaa ja ylläpitoa.

Järjestelmätietojen oikeellisuuden näkökulmasta tärkeimmät yleiset ICT-kontrollit ovat

muutoshallinta ja käyttövaltuuksien hallinta.

Tietotekniikkatoimintojen ylläpitämiseksi tarvitaan varmistus- ja palauttamismenettelyitä sekä

jatkuvuus- ja toipumissuunnittelua, jotka riippuvat mahdollisen käyttökatkoksen riskeistä ja

seurauksista. Ulkoisten ICT-palvelujen toimittajien toteuttaessa edellä mainittuja tehtäviä tai

osaa niistä, on kuntayhtymän tietohallinnon huolehdittava menettelyjen toimivuudesta ja

riskienhallinnasta sopimuksilla ja sopimusten valvonnalla. Sopimuksissa pitää olla

huomioituna ICT-palvelujen toimittajien tuottamien palvelujen ohjaus, valvonta ja mahdollinen

tarkastusoikeus.
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4.4 Vaarallisten työyhdistelmien tunnistaminen ja
ehkäiseminen
Vaarallisten työyhdistelmien tunnistaminen perustuu prosessien kuvaamiseen ja prosessien

riskien arvioimiseen. Vaarallinen työyhdistelmä on kyseessä, jos henkilö käsittelee yksin

väärinkäytös- ja virhealttiissa prosessissa koko tapahtumaketjun tai useampia sen osia.

Vaarallinen työyhdistelmä mahdollistaa väärinkäytöksen tai vakavan virheen, joka voi jäädä

huomaamatta.

Virheiden ja väärinkäytösten välttämiseksi vastuut ja tehtävät on jaettava eli eriytettävä siten,

että esimerkiksi tapahtumien hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen on jaettu eri

henkilöille. Vaarallisia työyhdistelmiä voi esiintyä taloushallinnon, hankintatoimen ja

materiaalihallinnon lisäksi myös muissa kuntayhtymän toiminnoissa, kuten

tietojenkäsittelytoiminnoissa.

Toiminnoissa, joissa ei ole useita työntekijöitä, on suurempi riski vaarallisten työyhdistelmien

muodostumiselle. Jos tehtävien jakaminen useammalle henkilölle ei ole mahdollista, käytetään

jälkikäteisvalvontaa toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi esimies hyväksyy

jälkikäteen tehdyt toimet ja tapahtumat siten, että hyväksyminen on myöhemmin todettavissa.

Tärkeää on myös varmistaa, että työntekijällä ei ole työtehtäviinsä nähden liian laajoja

tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, jotta työtehtävien eriyttäminen käytännössä toteutuisi.

4.5 Väärinkäytöksistä ilmoittaminen, niiden
tunnistaminen ja torjunta
Väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä tai, lainsäädäntöä tai

kuntayhtymän ohjeita rikkovia tahallisia tekoja.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on poistaa mahdollisuudet väärinkäytösten tekemiseen. Mikäli

väärinkäytös kuitenkin tapahtuu, tarkoituksenmukaisesti toimiva sisäinen valvonta paljastaa

väärinkäytöksen. Väärinkäytösepäily voi syntyä valvontatoimenpiteiden yhteydessä,

tarkastuksen tuloksena, ulkopuolisen ilmiantona tai muista lähteistä. Johto vastaa sisäisen

valvonnan toimivuudesta ja on velvollinen puuttumaan havaittuihin väärinkäytöksiin.

Väärinkäytösten suhteen organisaatiossa on nollatoleranssi.

Tunnusmerkkejä väärinkäytöksestä ovat esimerkiksi:

• päätösvaltaa on käytetty ohjeistuksen tai delegoidun toimivallan vastaisesti

• asiakirjat ovat virheellisiä tai niitä epäillään väärennetyiksi

• asiakirjoja tai omaisuutta on hävitetty tai niiden epäillään hävinneen
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• epäillään, että on erehdytetty henkilöä

• käskyvaltaa alaisiin on käytetty väärin

Henkilöstön on raportoitava havaitsemansa merkit mahdollisista väärinkäytöksistä tai

rikkomuksista ensisijaisesti esihenkilölleen. Ilmoituksen voi tarvittaessa tehdä myös

kuntayhtymän johtajalle tai hallintojohtajalle sekä halutessaan jättää (myös anonyymisti)

organisaation ilmoituskanavan kautta, johon on linkki sekä intrassa että organisaation

kotisivuilla. Väärinkäytösten selvittäminen on ensisijaisesti esihenkilöiden tehtävä.

Kuntayhtymän johto voi harkinnan mukaan hankkia ulkoisen tahon tekemään sisäisen

tarkastuksen väärinkäytöksen selvittämisessä.

5 Riskienhallinta

5.1 Riskienhallinnan näkökulmat ja ulottuvuudet
Riskienhallintaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla, eri toiminnoissa ja prosesseissa.

Lisäksi edellytetään, että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa on riittävä riskienhallinta.

Riskienhallinnassa näkökulmina ovat strategian ja talouden riskit, toiminnalliset riskit sekä

ulkoiset riskit.

Hallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta, yhteensovittamisesta sekä päättää

kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunkin palvelualueen on

tiedostettava ja kartoitettava omaan toimintaan vaikuttavat riskit (erityisesti rahoitus-, henkilö-

, omaisuus- ja toimintariskit) sekä ryhdyttävä itse riskien ehkäisemistoimiin tai tehtävä niistä

esitys hallitukselle.

Kuntayhtymän toiminnassa voi olla esimerkiksi seuraavanlaisia riskejä:

• toiminnalliset riskit, jotka vaikuttavat asiakkaiden saaman palvelun laatuun ja määrään

• taloudelliset ja kuntayhtymän kustannustehokkuuteen liittyvät riskit, jotka vaikuttavat

kuntayhtymän taloudellisen aseman

• tieto- ja tietojärjestelmäriskit

• henkilöstöriskit, jotka vaikuttavan henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen

• imagoriskit, jotka vaikuttavat kuntayhtymän julkisuuskuvaan

• ympäristö- ja vahinkoriskit, jotka vaikuttavat henkilöstöön ja asukkaisiin
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5.2 Strategian ja talouden riskit
Organisaation tavoitteiden saavuttamiseen, valintoihin ja päätöksentekoon liittyy strategisiksi

ja taloudellisiksi kutsuttuja riskejä. Strategisten ja taloudellisten riskien arvioinnin yhteydessä

organisaation on päätettävä, millaisia riskejä se on valmis ottamaan. Näiden riskien arviointiin

sisältyy usein mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty kuntayhtymän strategiassa.

Talousarvioehdotuksen laatimisen tai sitä vastaavien prosessien yhteydessä palvelualueet ja

tytäryhteisöt määrittelevät kuntayhtymän strategiaohjelmasta johdetut toiminnalliset ja

taloudelliset tavoitteensa. Osana talousarvioprosessia vastuualueet, palvelualueet ja

tytäryhteisöt tunnistavat tavoitteiden toteutumista uhkaavia riskejä ja niiden vaikutuksia sekä

laativat ja päivittävät tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Valtuusto

päättää talousarvioon sisältyvistä sitovista ja muista toiminnallista tavoitteista.

Talouden riskeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä kuntayhtymän, vastuualueen,

palvelualueen tai tytäryhteisön taloudenpitoon, maksuvalmiuteen, rahoitukseen ja sijoituksiin

liittyviä valintoja ja riskitekijöitä. Strategian ja talouden riskeissä keskeisintä ovat valinnat ja

päätöksenteko sekä näiden yhteydessä tehtävät analyysit näihin liittyvistä riskeistä ja

mahdollisuuksista.

5.3 Toiminnalliset riskit
Toiminnalliset riskit ovat organisaation henkilöstöön, toimintaan ja laillisuuteen, prosesseihin

sekä tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä, joilla on pääosin haitallisia vaikutuksia.

Tämä riskinäkökulma kattaa myös henkilöstön tai ympäristön turvallisuutta ja omaisuutta

uhkaavat vahinkoriskit. Toiminnallisiin riskeihin kuuluu myös vaatimustenmukaisuuteen ja

väärinkäytöksiin liittyviä riskejä, joiden toteutumista realisoitumisesta usein seuraa

taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten lisäksi muun muassa maineriskejä.

Toiminnallisten riskien tunnistamista ja arviointia tehdään osana päivittäistä johtamista.

Keskeistä toiminnallisten riskien hallinnassa on, että mahdolliset riskitekijät on tunnistettu ja

valitut tarkoituksenmukaiset hallintakeinot on toteutettu ja että hallintakeinot toimivat

tehokkaasti. Toiminnallisten riskien hallinnalla pyritään varmistamaan, ettei riskeistä aiheudu

ennalta arvaamattomia taloudellisia seurauksia tai muita haitallisia vaikutuksia. Toiminnallisten

riskien hallinnassa hyödynnetään erilaisia hallintakeinoja, kuten esihenkilövalvontaa,

ohjeistusta ja kontrolleja. Tunnistetut toiminnalliset riskit huomioidaan organisaation

varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan suunnittelusta annettujen ohjeiden mukaisesti. Myös

vakuuttamisella voidaan pienentää vahinkoriskien taloudellisia vaikutuksia.
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5.4 Ulkoiset riskit
Ulkoiset riskit ovat organisaation ulkopuolelta nousevia tekijöitä, joiden syntymistä ei voida itse

estää. Näitä ovat muun muassa talouteen tai sääntelyyn liittyvät muutokset sekä paikalliset tai

globaalit kriisit ja katastrofit, jotka voivat muuttaa toimintaympäristöä hetkellisesti tai pysyvästi.

Ulkoisten riskien tunnistamista ja arviointia tehdään osana päivittäistä johtamista.

Vastuualueiden ja palvelualueiden on tunnistettava ja huomioitava ulkoiset riskit erityisesti

vuosittaisissa talousarvioprosesseissaan osana toimintaympäristön analysointia. Tytäryhteisöt

noudattavat samoja periaatteita omissa suunnitteluprosesseissaan.

Keskeistä ulkoisten riskien hallinnassa on tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia

muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia. Tulevien muutosten arvioinnissa voi hyödyntää

erilaisia ennusteita, skenaarioita ja laskentamalleja. Merkittävimpien riskien seurannan on

oltava aktiivista ja jatkuvaa.

Ulkoisten riskien hallinnassa tavoitteena on pyrkiä pienentämään riskien vaikutuksia, mikäli

riskit toteutuvat. Kuntayhtymän toiminnassa tämä tarkoittaa muun muassa toiminnallista ja/tai

taloudellista varautumista tulevaan sekä sopeutumista ja nopeaa reagointia muuttuneeseen

tilanteeseen. Tunnistetut ulkoiset riskit huomioidaan organisaation varautumisen ja

jatkuvuudenhallinnan suunnittelussa kuntayhtymän valmiusohjeen mukaisesti.

5.5 Omistajaohjaukseen liittyvät merkittävät riskit
Omistajaohjaukseen liittyvillä merkittävillä riskeillä tarkoitetaan sellaisia strategian ja talouden

riskejä sekä toiminnallisia ja ulkoisia riskejä, jotka uhkaavat omistajaohjauksen tavoitteita tai

ovat toteutuessaan muuten hyvin laajoja vaikutuksiltaan. Monet omistajaohjaukseen liittyvistä

riskeistä ovat sellaisia, joiden hallituseminen vaatii usean tahon yhteistyötä.

Omistajaohjausjaosto kokoaa ja laatii arvioita omistajaohjaukseen liittyvistä merkittävistä

riskeistä. Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään muun muassa tietoja

palvelualueiden ja tytäryhteisöjen tunnistamista ja arvioimista riskeistä. Merkittävistä riskeistä

raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen toimintakertomuksessa.
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5.6 Riskien arviointi
Riskejä arvioidaan osana jokapäiväistä johtamista ja päätöksentekoa. Tällöin riskinäkökulma

on yksi päätöksentekoon vaikuttava tekijä. Vastuualueiden, palvelualueiden ja tytäryhteisöjen

strategiatyössä ja taloussuunnittelussa on useita elementtejä, jotka ovat riskien arviointia.

Riskien arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa arvioinnin kohteen merkittävimmät riskit ja

analysoida niiden hallintakeinoja. Ennen riskien arviointiprosessin aloittamista on päätettävä,

millä organisaatiotasolla riskejä on tarkoitus tarkastella. Riskien arvioinnissa huomioidaan

riskienhallinnan näkökulmat ja ulottuvuudet. Yksittäisessä arvioinnissa voidaan keskittyä myös

tietyn riskinäkökulman tai -lajin arviointiin.

Riskien tunnistamista ja arviointia voidaan toteuttaa myös yksittäisten riskienarviointien avulla.

Yksittäinen arviointi tai riskityöpaja ei korvaa jatkuvaa ja laajempaa riskienhallintatyötä, mutta

sen avulla saadaan kohtuullisen luotettava kuva arvioidun osa-alueen nykytilasta ja

kehittämistarpeesta.

Riskien arviointi voidaan jakaa eri vaiheisiin seuraavalla tavalla:

1. Riskien tunnistaminen

Riskien tunnistamisvaiheen tarkoituksena on tunnistaa, mitä sellaista voi tapahtua tai ilmetä,

jolla arvioidaan olevan vaikutuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Tunnistamisvaiheen perusteella kootaan merkitykselliset riskit sekä tuotetaan tietoa riskien

syistä ja seurauksista. Näiden tietojen perusteella laaditaan riskikuvaukset.

2. Riskien suuruuden ja toteutumisen todennäköisyyden arviointi

Tunnistettujen riskien toteutumisen todennäköisyyksiä ja vaikutuksia on arvioitava ennalta

päätettyjen arviointikriteereiden mukaisesti. Arviointikriteereissä on otettava kantaa siihen,

huomioidaanko jo olemassa olevat riskien hallintakeinot osana arviointia. Riskien suuruutta

arvioitaessa on huomioitava kuinka riski toteutuessaan uhkaa muun muassa:

• strategisten, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista

• toiminnan laillisuutta

• toiminnan jatkuvuutta

• terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä

Arvioinnissa on huomioitava myös mahdollisuus useamman riskin samanaikainen

toteutumiseen ja eri riskien keskinäiset vaikutukset.

3. Nykyisten hallintakeinojen arviointi

Mikäli arviointihetkellä käytössä olevia riskien hallintakeinoja ei ole huomioitu osana riskin

suuruuden arviointia, on riskin hallinnan tasoa arvioitava erikseen. Tällöin on selvitettävä, mitä
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hallintakeinoja kyseistä riskiä vastaan on käytössä ja ovatko nykyiset keinot

tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita. Hallintakeinoja voivat olla esimerkiksi tekniset ratkaisut,

menettelytavat sekä ohjeet ja niiden noudattaminen.

4. Merkittävimpien riskien valinta

Riskien tunnistamisen, suuruuden ja nykyisten hallintakeinojen arvioinnin perusteella

muodostetaan kuva merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Tämän jälkeen on

selvitettävä, mitkä riskeistä ovat sellaisia, jotka vaativat vielä tarkempaa arviointia.

Vastuualueiden, palvelualueiden ja tytäryhteisöjen tulee omissa arvioissaan huomioida myös

riskien vaikutukset poikkihallinnollisissa prosesseissa. Periaatteena on, ettei riskejä siirretä

toiselle yksikölle kuntayhtymän sisällä. Mikäli vastuualueen, palvelualueen tai tytäryhteisön

merkittävistä riskeistä aiheutuu uhkaa toiselle kuntayhtymän yksikölle, on asiasta raportoitava

ja menettelyistä sovittava osapuolten kesken.

5.7 Riskien hallintakeinoista päättäminen
Riskien hallintakeinojen tarkoituksena on saattaa riskit hyväksyttävälle tasolle. Mikäli todetaan,

että merkittävimpien riskien hallintakeinot eivät ole riittäviä, tulee niiden hallintaa kehittää.

Keskeisimpiä vaihtoehtoja riskien hallinnassa ovat riskin poistaminen, välttäminen,

pienentäminen, hyväksyminen tai siirtäminen. Riski voidaan siis hyväksyä tietoisella

päätöksellä tai ottaa hallittu riski mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Eri vaihtoehdot eivät ole

välttämättä toisiaan pois sulkevia. Hallintakeinoja valittaessa otetaan huomioon

hallintavaihtoehtojen hyöty, tehokkuus ja kustannukset.

Toteutettavat hallintakeinot on kytkettävä prosesseihin ja käytävä läpi osapuolten ja

tarvittavien sidosryhmien kanssa. Riskien hallintakeinot voivat tuoda mukanaan myös uusia

riskejä, joita on edelleen arvioitava ja seurattava. Riskien hallintakeinoja suunniteltaessa ja

toteutettaessa on määriteltävä:

• vastuuhenkilö/t, menettelyt, resurssit ja aikataulut

• hallintakeinojen tehokkuuden mittaaminen

• dokumentointi, seuranta ja raportointi

Riskien hallintakeinojen tulee olla jäljitettävissä. Hallintakeinojen tulee olla dokumentoituina

esimerkiksi toimintasuunnitelmassa, prosessikuvauksissa, prosessien työohjeissa tai muissa

vastaavissa asiakirjoissa.
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen edellyttämät toimenpiteet ja hankkeet

tulee sisällyttää toimintasuunnitelmaan ja kustannukset tulee huomioida

talousarvioehdotuksessa.

6 Viestintä ja raportointi

6.1 Viestinnän merkitys ja oikeellisuus
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevaa ja tukevaa tietoa ja viestintää tarvitaan

organisaation kaikilla tasoilla, jotta toimintaa voidaan johtaa kuntayhtymän tavoitteiden

mukaisesti. Johto tarvitsee toiminnan ohjaamiseen ja valvontaan tietoja tavoitteista,

taloudesta, toiminnasta, hankkeista ja hankinnoista sekä säännöistä ja päätöksistä sekä niiden

noudattamisesta. Tietoa tarvitaan myös toimintaympäristöstä. Sitä kerätään muun muassa

omistukseen, sopimukseen, avustukseen tai muuhun yhteistyöhön perustuvilta kumppaneilta.

Toimiva sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tukeva viestintä edellyttää viestinnän tavoitteiden

asettamista ja seurantaa sekä selkeitä tiedon tuottamisen ja jakamisen rooleja, vastuita ja

tehtäviä. Lisäksi tarvitaan menettelytapoja välittää organisaatiossa kaikkiin suuntiin sisäistä

valvontaa ja riskienhallintaa koskevaa ja palvelevaa tietoa.

Tehokasta viestintää tarvitaan myös kuntayhtymän ulkoisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden,

kuntalaisten, palveluntuottajien, tilintarkastajien, valvontaviranomaisten ja muun

valtionhallinnon kanssa. Ulkopuolisilta tahoilta saadaan tietoja myös sisäisen valvonnan

puutteista ja toimimattomuudesta sekä toteutuneista riskeistä.

Toiminnan ja sen tuloksellisuuden edellytyksenä on, että päätöksenteon pohjaksi ja sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi on käytettävissä oikeat ja riittävät tiedot.

Organisaation tietojen oikeellisuutta, saatavuutta ja luottamuksellisuutta suojataan tietoriskien

hallinnan avulla. Tietoriskien hallinnan pitää kattaa tietoja käsittelevien tahojen toimintatavat ja

menettelyt, tietojärjestelmien tekniset suojaukset sekä tietojen käsittelytilojen

suojausjärjestelyt.

Tietoriskien hallinnan ja hallintamenettelyjen valvonnan järjestämisestä ovat vastuussa

tietojen omistaja sekä tietoja käsittelevän tietojärjestelmän omistaja. Käsiteltävät tiedot pitää

tunnistaa ja luokitella, jotta voidaan estää tärkeiden tietojen muuttuminen, asiaton käsittely,

katoaminen ja paljastuminen. Eri olomuodoissa olevien (esimerkiksi sähköiset tiedot tai

paperiset asiakirjat) tietojen suojaaminen edellyttää erilaisia suojaustapoja.
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Tietoriskien hallinnan työvälineitä ovat muun muassa:

• ohjeistus, koulutus, tiedotus, arviointi ja tarkastukset

• selkeät tietojen omistajuus ja valvontavastuut

• tietojen luokittelu ja suojaus

• tekniset tietoturvan suojauskeinot

• tietojärjestelmien pääsynhallinta

• tärkeiden toimintojen ja tietojärjestelmien dokumentointi

• henkilöstön taustaselvitykset ja salassapitosopimukset

• virheiden ja yllättävien tapahtumien seuranta ja selvittäminen

• toimitilojen suojaus ja kulunvalvonta

• varautuminen häiriöihin ja onnettomuuksiin

Tietoja ei ole syytä salata, mikäli siihen ei ole perustetta. Tietojen avoimuudella voidaan lisätä

tietojen hyödynnettävyyttä sekä muun muassa toimintaan ja varojen käyttöön kohdistuvaa

avoimuutta ja luottamusta. Myös julkisten tietojen oikeellisuus ja muuttumattomuus pitää

turvata.

6.2 Raportointi
Raportointi tavoitteiden toteutumisesta, ja säännösten ja päätösten noudattamisesta sekä

niissä ilmenneistä poikkeamista, on kuntayhtymän johdon tärkein työväline. Raportoitavan

tiedon tulee olla luotettavaa, olennaista, ajantasaista ja oikeassa muodossa.

Tiedon laatuun vaikuttavat tiedon soveltuvuus tarkoitukseensa, tiedon sen ajankohtaisuus,

tiedon oikeellisuus ja saatavuus. Raportoitavan tiedon oikeellisuus ja määrittelyjenmukaisuus

ovat siksi yksi tärkeistä valvonnan kohteista.

Tietojen oikeellisuus varmistetaan tietojen ja raporttien tuotantoprosessien kontrolleilla. Vastuu

tiedon oikeellisuuden varmistamisesta, myös ulkoa saadun tiedon, on toiminnon tai prosessin

omistajalla. Lisäksi raportoinnin ja tietojen oikeellisuuden valvonnassa pitää ottaa huomioon

väärinkäytösten mahdollisuus.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tukevien tietojen ja raporttien tuottaminen edellyttää:

• tarvittavien tietojen määrittelyä

• tietojen lähteiden ja tietoja tuottavien järjestelmien tunnistamista

• tietojen jalostustavoista sopimista

• tietojen keruu- ja jakeluprosesseja sekä tietojen välityskanavia
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• seurantajärjestelmää tavoitteineen, mittareineen ja prosesseineen

• poikkeamien selvittämistä ja korjaavien toimenpiteiden valvontaa sekä

• tietojen ja niiden lähteiden ajoittaista uudelleenarviointia

Tietoja ei kannata tuottaa, jos tietojen tuottamiskustannukset tai aiheutuva työmäärä ylittävät

saatavat hyödyt. Tiedot saadaan yleensä tuotettua tietojärjestelmissä tehokkaimmin ja

helpoimmin silloin, kun tietotarpeet on otettu huomioon uusien tietojärjestelmähankkeiden

vaatimuksissa. Siksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tietotarpeet pitää olla mukana jo

uusien tietojärjestelmähankkeiden vaatimusmäärittelyissä.

Vastuualueiden, palvelualueiden ja tytäryhteisöjen operatiivisessa toiminnassa tuotettu

raportointi tukee niiden omaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Yksiköt eri tasoilla voivat

hyödyntää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisessa raportteja muun muassa:

• talouden ja toiminnan seurannasta

• valtuuksista ja niiden käytön seurannasta

• poikkeamista ja virheistä

• vahingoista ja läheltä piti -tilanteista

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on valmistellut yleisohjeen kunnan ja kunta-yhtymän

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Ohje edellyttää hal-lituksen esittävän

hyvää hallintotapaa edistävän, perustellun selonteon kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja

erikseen konsernivalvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä.

7 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta,
arviointi ja kehittäminen

7.1 Seuranta, arviointi ja kehittäminen kuntayhtymän eri
tasoilla
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta seurataan, arvioidaan ja kehitetään

kuntayhtymän kaikilla tasoilla. Vastuu seurannasta kuuluu johtaville viranhaltijoille,

tytäryhteisöjen toimitusjohtajille ja toimielimille. Kuntayhtymän tasolla tehtävässä sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään vastuualueiden,

palvelualueiden ja tytäryhteisöjen tekemiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksia,

arviointeja ja tietoja raportoiduista kehittämistoimista.

Seuranta ja arviointi ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Seurannalla ja

arvioinnilla varmistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta sekä tunnistetaan
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toiminnassa ja sen tuloksissa havaitut poikkeamat. Poikkeamat voivat olla merkki valvonnan

puutteesta, jolloin on mahdollista etsiä puutteen juurisyy ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Toimintaympäristö, tavoitteet, organisaatiorakenne ja toimintaprosessit muuttuvat ajan

kuluessa. Myös valvonnan pitää muuttua muutosten myötä. Seurannan ja arvioinnin avulla

voidaan muun muassa:

• varmistaa valvonnan tehokkuutta ja toimivuutta

• havaita toimintaympäristössä, organisaatiossa ja toiminnassa muutoksia, jotka voivat

vaikuttaa riskien syntymiseen tai muuttumiseen

• oppia läheltä piti -tilanteista ja epäonnistumisista

• tunnistaa ja arvioida poikkeamia ja uusia riskejä

• kehittää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Johto ja esimiehet seuraavat, arvioivat ja kehittävät sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omilla

vastuualueillaan. Heidän tehtävinään on seurata riskejä ja arvioida sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta osana päivittäistä toimintaa.

Tietotekniikan tuottama seurantatieto yhdistettynä osaavan henkilöstön suorittamaan tulosten

läpikäyntiin mahdollistaa tehokkaan jatkuvan arvioinnin. Päivittäiseen toimintaan ja

prosesseihin sisään rakennetun jatkuvan seurannan lisäksi on tehtävä tarpeen mukaan

erillisiä, määräajoin toteutettavia arviointeja.

Seurannan ja arvioinnin tuloksena saadut havainnot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

puutteista on raportoitava korjaustoimenpiteistä vastuussa oleville henkilöille. Lisäksi

havainnot puutteista on raportoiva organisaatiotasolle, joka on ainakin yhtä tasoa ylempänä

kuin korjaustoimenpiteistä vastuussa olevat henkilöt.

7.2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
Jokainen kuntayhtymän tilivelvollinen toimielin antaa osana toimintakertomustaan selonteon

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja

toimenpiteistä niiden korjaamiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon laatiminen edellyttää johtamis- ja

hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilan ja kehittämistarpeiden arviointia.

Arvioinnin on oltava järjestelmällistä ja organisaation kokoon ja rakenteeseen nähden riittävän

kattavaa. Selonteon laadintaprosessissa arvioidaan kaikkia sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan osatekijöitä järjestelmällisesti.
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7.3 Sisäisen tarkastuksen käyttäminen
Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Sen tehtävänä

on objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan tukea organisaation

kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko

organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja

hallintoprosesseihin. Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa alan kansainvälinen ammatillinen

ohjeistus, johon sisältyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön

ohjeet.

Kuntayhtymän johto voi käyttää sisäisen valvonnan toteuttamisessa sisäistä tarkastusta

arvioimaan johtamisen ja hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta ja

riittävyyttä. Organisaatiossa on yksi oma sisäinen tarkastaja, mutta kuntayhtymän johto voi

tarvittaessa hankkia palvelua myös ulkopuolisena ostopalveluna.

Kuntayhtymän johdon on harkittava erillisten arviointien tarve ottaen huomioon:

• aikaisempien seurantojen ja arviointien tulokset

• valvontatarpeeseen vaikuttavien muutosten määrä

• muutosten luonne ja laajuus sekä niihin sisältyvät riskit

• valvontaa suorittavien ihmisten pätevyys ja kokemus

7.4 Ulkoisen tarkastuksen arviointitehtävä
Ulkoinen valvonta on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta. Ulkoisen

valvonnan toimijat ovat tilintarkastaja, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto.

Tilintarkastaja

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön.

Tilintarkastajan on julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastettava kunkin

tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tulee myös tarkastaa, ovatko

valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita ja onko kuntayhtymän sisäinen valvonta ja

riskienhallinta sekä omistajaohjaukseen liittyvä valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen ja raportoi tarkastuksen tuloksista

lisäksi kuntayhtymän johdolle, tarkastuslautakunnalle ja tarkastuskohteelle.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta

koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
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kuntayhtymässä toteutuneet. Tämän lisäksi lautakunta arvioi, onko kuntayhtymän toiminta

järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiminta käsittää kuntayhtymän ja

omistajaohjauksen lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen,

sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Lautakunta valvoo sidonnaisuuksien

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen ja voi

harkintansa mukaan laatia valtuustolle myös erillisiä raportteja kuntayhtymän toiminnan ja

taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa.

7.5 SHQS-laatuohjelma
Organisaatio on sitoutunut noudattamaan SHQS-laatuohjelman mukaisia standardeja.

Laatuohjelmaan liittyvät itsearvioinnit sekä sisäiset että ulkoiset laatuauditoinnit tukevat

osaltaan organisaation toiminnan jatkuvaa parantamista ja sisäisen valvonnan toimivuutta.
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Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

1 § Tarkoitus ja periaatteet
Sisäinen tarkastus on hallituksen ja johdon apuväline, jolla se voi varmistaa sisäisen valvonnan

riittävyyden. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menettelytapoja,

joilla organisaatio pyrkii varmistamaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminnan

jatkuvuus turvataan, ts. toiminta on sekä tuloksellista että laillista. Käytännössä tämä tarkoittaa

sitä, että:

• päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa

• lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan

• omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kyseessä on jatkuva päivittäiseen johtamiseen, ohjaamiseen ja työn toteuttamiseen liittyvä

prosessi. Sisäinen valvonta on siis ihmisten toteuttamaa, kaikilla organisaation tasoilla - ei

pelkästään erilaisia periaatteita, ohjeistuksia, järjestelmiä ja malleja. Työpäivässämme

sisäinen valvonta näkyy selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja

raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena

sekä sopimusten hallintana. Sisäisestä valvonnasta vastaavat johdon lisäksi kaikki, jotka

vastaavat toiminnan tavoitteiden täyttymisestä. Riskienhallinta on yhteydessä sisäiseen

valvontaan, sillä asetettujen tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat erilaiset ulkoiset

tapahtumat, joihin organisaatio itse ei pysty (juurikaan) vaikuttamaan. Riskienhallinnan avulla

pyritään kohtalaiseen varmuuteen siitä, että operatiivinen johto ja hallitus ovat ajoissa tietoisia,

millä aikavälillä asetetut tavoitteet toteutuvat.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sen tehtävänä on tukea organisaatiota sen

tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällinen lähestymistapa organisaation

riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja

kehittämiseen.

Sisäisestä tarkastusta suoritetaan alan ammattijärjestön IIA:n eettisiä periaatteita ja

käyttäytymissääntöjä noudattaen. Näitä ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja

ammattitaito.

Rehellisyys on perusta tarkastajan luottamukselle ja heidän arvioidensa uskottavuudelle.

Tarkastaja suorittaa työnsä rehellisesti, ahkerasti ja tunnollisesti lakeja noudattaen ja tuo esiin

havaitsemansa asiat lain ja ammatin vaatimusten mukaisesti organisaation laillisia ja eettisiä

päämääriä kunnioittaen ja edistäen. Tarkastaja ei tietoisesti osallistu laittomaan toimintaan tai

toimi tavalla, joka heikentää ammattikunnan tai oman organisaation arvostusta.
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Objektiivisuus: Tarkastaja osoittaa erityistä ammatillista objektiivisuutta kerätessään,

arvioidessaan ja välittäessään tietoja tutkimastaan toiminnosta tai prosessista. Kaikkia asiaan

vaikuttavia näkökohtia arvioidaan tasapuolisesti, eivätkä tarkastajan omat edut tai toiset

henkilöt vaikuta tehtyihin arvioihin. Tarkastaja ei osallistu toimintaan tai ryhdy suhteeseen, joka

voi vaikuttaa tai jonka voi olettaa vaikuttavan tarkastajan arvioinnin puolueettomuuteen.

Tarkastaja ei ota vastaan mitään, mikä haittaa tai jonka voidaan olettaa haittaavan ammatillista

arviointikykyä. Tarkastaja ilmaisee kaikki tiedossaan olevat oleelliset asiat, joiden kertomatta

jättäminen saattaa antaa väärän kuvan arvioitavista toiminnoista.

Luottamuksellisuus: Tarkastaja ottaa huomioon saamansa tiedon merkittävyyden ja

omistajuuden eikä paljasta tietoja ilman asiaan kuuluvia valtuuksia, ellei kyseessä ole lakiin tai

ammattiin liittyvä velvollisuus. Tarkastaja käsittelee huolellisesti työssään hankkimaa tietoa,

eikä käytä saamiaan tietoja henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi tai sellaisella tavalla, joka on

vastoin lakia tai tarkastettavan organisaation laillisia ja eettisiä päämääriä.

Ammattitaito: Tarkastaja käyttää tehtävässään tarvittavia tietoja, taitoja tai kokemusta. Hän

suorittaa tarkastustehtävänsä ammattistandardien mukaisesti ja kehittää jatkuvasti

ammattitaitoaan ja palveluiden tehokkuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Kuntayhtymässä on yksi sisäisen tarkastajan vakanssi.

2 § Toimivalta, vastuut ja tiedonsaantioikeus
Sisäinen tarkastus on hallinnollisesti osa hallinnon tulosalueen asiantuntijapalveluita, ja

toiminnallisesti tarkastuksesta raportoidaan kuntayhtymän johtajalle. Hallituksen alainen

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto saa tehdyistä tarkastuksista vuosittain tiedoksi

yhteenvedon, ja tarpeen mukaan tarkempaa selvitystä yksittäisistä tarkastuksista. Sisäisen

tarkastuksen työkenttä kattaa organisaation toiminnot kuntayhtymän valtuustoa ja hallitusta

lukuun ottamatta. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin ei kuulu tarkastaa kliinistä/sairaanhoidollista

toimintaa.

Sisäinen tarkastus on riippumaton tarkastettavista toiminnoista.

Sisäisellä tarkastuksella ei ole toimivaltaa eikä vastuuta tarkastettavien toimintojen suhteen.

Sisäisen tarkastuksen on noudatettava tietojen salassapidosta annettuja säädöksiä ja

määräyksiä.
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Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada tarkastustehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot ja

asiakirjat, tavata tarvittavia henkilöitä ja päästä tarkastamaan asiaan liittyvää fyysistä

omaisuutta. Lisäksi se on oikeutettu saamaan toimintayksiköiltä tehtäviensä hoitamisen

kannalta tarpeellista apua.

3 § Tehtävät
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on työohjelman ja sille annettujen erityistehtävien mukaisesti

tarkastaa ja arvioida

1. toiminnan tuloksellisuutta, omaisuuden turvaamista ja resurssien käyttöä

2. valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta

3. raportoinnin ja muun informaation luotettavuutta, oikea-aikaisuutta ja

tarkoituksenmukaisuutta

4. päätösten, sopimusten ja ohjeiden oikeellisuutta, noudattamista ja

tarkoituksenmukaisuutta.

Sen lisäksi sisäinen tarkastus

5. osallistuu asiantuntijana eri kehittämishankkeisiin erikseen sovittaessa

6. neuvoo kuntayhtymän eri yksiköitä sisäistä valvontaa koskevissa kysymyksissä

7. arvioi sisäisen valvonnan järjestämistä vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä

Sisäinen tarkastus raportoi havaituista puutteista ja tekee ehdotuksia parannustoimenpiteiksi.

4 § Suunnittelu
Sisäisen tarkastuksen toiminta perustuu riskilähtöiseen suunnitteluun. Vuosittain laadittavassa

sisäisen tarkastuksen työohjelmassa huomioidaan organisaation toimintaan ja talouteen

liittyvät riskit, toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sekä johdon näkemykset.

Työohjelman vahvistaa kuntayhtymän johtaja. Ohjelma annetaan tarkastuslautakunnalle ja

ulkoiselle tarkastajalle tiedoksi.

Työohjelman lisäksi sisäinen tarkastus voi ottaa vastaan erityistehtäviä, joista sovitaan

erikseen kuntayhtymän johtajan kanssa.
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5 § Työmenetelmät
Tarkastukset ovat objektiivista havaintojen kokoamista ja havaintojen pohjalta tilanteen

kokonaiskuvan rakentamista.

Tarkastusten tarkoituksena on tuottaa organisaatiolle riippumaton arvio riskienhallinnasta,

valvonnasta tai johtamis- ja hallintoprosesseista.

Tarkastustehtävään kuuluu tarkastuksen tavoitteiden määrittely, todentavan aineiston

hankkiminen ja analysointi, päätelmien tekeminen ja tarvittaessa suositusten antaminen

epäkohtien korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Todentava aineisto hankitaan

esimerkiksi analyyttisin menetelmin, tutkimalla asiakirjoja, havainnoimalla ja haastatteluilla.

Tarkastusta kuvataan ja suositukset annetaan tarkastusraportissa. Siihen voidaan sisällyttää

tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kannanotot kehittämisehdotusten toteuttamiseksi.

Konsultointi käsittää neuvonanto- ja muita sen luonteisia palveluita, joiden tarkoituksena on

tuottaa lisäarvoa organisaation toiminnoille ja suosituksia organisaation riskienhallinta-,

valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien kehittämiseksi ilman, että sisäiselle

tarkastukselle syntyy päätöksentekovastuuta.

Konsultointipalveluja ovat muun muassa neuvonta (ml. yksittäiset kannanotot ja kommentit),

itsearviointien ohjaus ja koulutus sisäisen tarkastuksen asiantuntemuksen alueella.

Konsultoinnin luonteesta ja laajuudesta on sovittava asiakkaan kanssa siten, että sisäisen

tarkastuksen riippumattomuus ja objektiivisuus säilyvät.

6 § Raportointi ja seuranta
Sisäinen tarkastus raportoi sovitulla tavalla työnsä tuloksista shp:n johtajalle. Hallituksen

alainen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto saa vuosittain tehdyistä tarkastuksista

yhteenvedon tiedoksi. Yksittäisestä tarkastuksesta annetaan raportti tarkastetun toiminnon

vastuuhenkilölle ja hänen esimiehelleen.

Sisäisen tarkastuksen raportit annetaan myös tarkastuslautakunnalle ja ulkoiselle tarkastajalle

tiedoksi.

Erityistehtävistä raportoidaan erillisen sopimuksen mukaisesti.

Raportointi voi olla suullista tai kirjallista riippuen tarkastushavaintojen merkittävyydestä.

Raportoinnin periaatteisiin kuuluu, että

1. kirjallinen raportti annetaan tarkastuksen tai tehtävän päätyttyä viivytyksettä
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2. havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista keskustellaan tarkastuskohteesta vastaavan

henkilön kanssa ennen raportin antamista

3. raportista käy ilmi tarkastuksen tarkoitus, laajuus ja tulokset

4. havaituista mahdollisista väärinkäytöstapauksista ilmoitetaan myös ulkoiselle

tarkastukselle.

Sisäinen tarkastus arvioi annettujen suositusten tilaa ja toteutumista säännöllisesti.

7 § Sisäisen tarkastuksen suhde muihin arviointi- ja
laadunvarmistustoimintoihin
Sisäisen tarkastuksen on päällekkäisyyksien minimoimiseksi vaihdettava tietoja ja yhteen

sovitettava toimintansa muiden sisäisten ja ulkoisten arviointi- ja laadunvarmistustoimintojen

kanssa niin, että ne yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen valvontajärjestelmän.

8 § Dokumentointi ja arkistointi
Tarkastajan on laadittava tehdyistä tarkastuksista työpaperit, joista ilmenevät

työsuunnitelmaan otetut ja muut tehdyt työt sekä tarkastukset kohteittain. Työpaperit on

laadittava ja säilytettävä siten, että havainnot ja suositukset voidaan niiden perusteella todeta

myös jälkikäteen.

Sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit arkistoidaan kuntayhtymän arkistosäännön

mukaisesti.
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1 § Sopimuksen tekemisen perustana olevat normit 
 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 42 §:n mukaan erityisvastuualueen sopimusosapuolien 
on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Laissa edellytetään, että eri-
tyisvastuualueen sopimusosapuolien on yhteistyössä huolehdittava samaan erityisvastuu-
alueeseen kuuluvien kuntien ja sopimusosapuolien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvon-
nasta erikoissairaanhoidon antamisessa, terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulu-
tuksessa sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen järjestämisessä. Erityisvastuualu-
een sopimusosapuolien on yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava yhteen alueensa eri-
koissairaanhoidon palvelujen tuotanto, tietojärjestelmäratkaisut, lääkinnällinen kuntoutus ja 
erilaiset hankinnat. Lisäksi erityisvastuualueen sopimusosapuolien on sovitettava yhteen 
koulutusviranomaisten ja työhallinnon kanssa terveydenhuollon henkilöstön perus-, jatko- 
ja täydennyskoulutusta sekä maakuntien liittojen kanssa työvoiman kysyntää ja koulutus-
tarjontaa. 
 
Terveydenhuoltolain 43 §:ssä säädetään erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta. 
Lain mukaan erityisvastuualueen sopimusosapuolien kuntayhtymien on tehtävä erikoissai-
raanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuulu-
vien sopimusosapuolien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä 
uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.  
 
Sopimuksessa sovitun työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuut-
ta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työnjaossa on lisäksi varmistettava, että 
järjestämissopimuksen mukaan hoitoa antavassa toimintayksikössä on riittävät taloudelli-
set ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. 
 
Lain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asioista, 
joista on sovittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Valtioneuvosto on anta-
nut tämän mukaisesti asetuksen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissai-
raanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011). Asetuksen sisältöä on lisäksi kuvattu tar-
kemmin sen valmistelun yhteydessä laaditussa taustamuistiossa. 
 
Valtioneuvosto on antanut 13.12.2012 asetuksen erityistason sairaanhoidon erityisvastuu-
alueista. Asetuksen 1 § 2 kohdan mukaan Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvas-
tuualueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja
Vaasan sairaanhoitopiiri (1.1.2022 alkaen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä).
 
Järjestämissopimus on ensimmäisen kerran hyväksytty vuonna 2013 alkaneelle kunnallis-
valtuustokaudelle. Sosiaali- ja terveysministeriön on tämän jälkeen antanut asetuksen 
(782/2014) kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyk-
sistä. Asetus on tullut voimaan 1.1.2015 lukuun ottamatta sen naistentauteja, synnytyksiä 
ja lastentauteja koskevaa 14 §:ä, joka on tullut voimaan 1.1.2017. Lisäksi eduskunta on 
hyväksynyt terveydenhuoltolain muutoksen (1516/2016) koskien kiireellistä hoitoa, ensi-
hoitopalvelujen järjestämistä ja sisältöä sekä erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden 
tehtävien keskittämistä. Laki on tullut voimaan 1.1.2017, mutta sen 45 ja 50 §:ää sekä 50 
a §:n 3 momenttia on sovellettava viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2018 lukien. Tässä 
päivitetyssä järjestämissopimuksessa on huomioitu edellä mainittujen säädösmuutosten 
vaikutukset. 
 



  
 

 

Edellä mainittujen normien lisäksi sopimus perustuu erikoissairaanhoidon järjestämistä ja 
tuottamista koskeviin säädöksiin. 
 
 
 
2 § Sopimuksen taustaa ja tavoitteet 
 
 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kun-
tayhtymä muodostavat ns. ”Länsirannikon miljoonapiirin”, joka pohjautuu vastaavaan 
maantieteelliseen alueeseen. Länsirannikon sopimusosapuolien yhteisenä strategisena 
tavoitteena on  

- varmistaa Porin, Turun ja Vaasan alueella kolme päivystävää, monipuolisesti erikois-
sairaanhoitoa tuottavaa keskussairaalaa, 

- turvata Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston lääketieteellisen tie-
dekunnan toimintaedellytykset erva-alueen riittävällä väestöpohjalla, 

- turvata Satakunnan ja Vaasan sopimusosapuolien lääkäreiden ja muun terveyden-
huollon henkilöstön määrän ja koulutustarpeiden sekä tutkimustoiminnan ylläpito si-
ten, että tieteellisesti korkeatasoinen toiminta jatkuu ja 

- varmistaa erikoissairaanhoidon palvelujen saanti ruotsinkielisille omalla äidinkielel-
lään. 

 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän muodostamalla Tyksin erityisvastuualueella on harjoitettu tiivistä yhteistyötä 
sopimusosapuolien välillä ja yhteistyö on muodostunut olennaiseksi osaksi sopimusosa-
puolien palvelutuotantoa ja Tyksin yliopistollista tehtävää.  
 
Tyksin erityisvastuualueen järjestämissopimuksen osapuolten tavoitteena on tällä sopi-
muksella ja muilla yhteistyöjärjestelyillä jatkaa tiivistä ja toimivaa yhteistyötä sopimusosa-
puolien välillä. Tämä sopimus on jatkoa Järjestämissopimukselle 2017-2021. 
 
 
3 § Sopijapuolet 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP) 
ja 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SATSHP) 
ja 
 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (ÖVPH). 
 
 
4 § Sopimuskausi ja sopimuksen luonne 
 
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain. Tämä 
järjestämissopimus on kuitenkin laadittu vain vuodeksi 2022, koska tämän jälkeen sopija-
osapuolten toiminta kaikilla alueilla siirtyy hyvinvointialueille. Tämä sopimus on luonteel-
taan ylimenokauden sopimus, jolla ei ole tarkoitus tehdä muutoksia aiempiin toimintata-
poihin, vaan varmistaa toiminnan tarkoituksenmukainen jatkuminen myös vuonna 2022. 



  
 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne sekä sitä säätelevät lait tulevat muuttumaan sopi-
muskauden aikana. Erva-alueen johtoryhmä seuraa tilannetta ja tekee tarvittavia selvityk-
siä ja esityksiä kunkin sairaanhoitopiirin päättäville elimille yhteistyön syventämiseksi.  
 
Tämä sopimusasiakirja edustaa sopijapuolten yhteistä tahtotilaa erikoissairaanhoidon jär-
jestämisestä ja kehittämisestä Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella 
vuoden 2022 aikana. Sopijapuolet sitoutuvat kukin osaltaan edistämään tässä sopimuk-
sessa kuvattujen tavoitetilojen toteutumista. 
 
Osapuolet toteavat, että tavoitetilojen toteuttaminen edellyttää tämän sopimuksen lisäksi 
erillistä valmistelua ja päätöksentekoa sopijapuolten organisaatioissa. 
 
 
5 § Sopimuksen hyväksyminen 
 
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tulee hyväksyä kaikkien kolmen sairaanhoitopii-
rin valtuustoissa. 
 
Tämä sopimus on hyväksytty 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa xx.x.2021 § X  
ja 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustossa xx.x.20xx § X 
ja 
 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuustossa xx.x.20xx § X. 
 
 
6 § Sopimuksen seuranta ja toteutumisen arviointi 
 
Sopimuksen seurantaa sairaanhoitopiiri/ hyvinvointialuetasolla toteutetaan ensisijaisesti 
sopimusosapuolien johtoryhmissä. Sopimusosapuolien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajat raportoivat kuntayhtymien hallitukselle annettavissa toimintakerto-
muksissa, osavuosikatsauksissa ja vastaavissa taloutta ja toimintaa koskevissa määrävä-
lein annettavissa raporteissa muiden asioiden ohella tämän sopimuksen toteutumisesta. 
Johtajat vastaavat myös siitä, että sopimuksen toteutumista arvioidaan yhteistyössä kun-
kin alueen kuntien kanssa. 
 
Kuntayhtymien hallitusten välillä järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteinen neuvot-
telu, jossa arvioidaan tämän sopimuksen toteutumista ja käsitellään sopimusosapuolien 
välistä yhteistyötä ja tätä sopimusta koskevia kehittämistarpeita. 
 
Sopijapuolten toiminnan yhteensovittamista varten järjestetään säännöllisesti sopimus-
osapuolien johtavien viranhaltijoiden yhteinen kokous, jota kutsutaan nimellä erva-
johtoryhmä. Kokouksia järjestetään noin kerran kuukaudessa loma-aikoja lukuun ottamat-
ta. Sopimusosapuolien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajat nimeävät 
sopimusosapuolien edustuksen erva-johtoryhmään. Erva-johtoryhmä valitsee puheenjoh-
tajan vuosittain keskuudestaan. 
 



  
 

 

Osapuolet toteavat, että erva-johtoryhmä ei ole päättävä elin eikä sillä ole toimivaltaa. Er-
va-johtoryhmässä käsiteltyjä asioita sairaanhoitopiireissä valmistelevat ja toimeenpanevat 
viranhaltijat vastaavat siitä, että asioiden valmistelu, päätöksenteko ja toimeenpano tapah-
tuvat toimivaltuuksien puitteissa. 
 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajat, kukin osaltaan, vastaavat siitä, että järjestämissopimuksen seuran-
ta ja toteutumisen arviointi toimeenpannaan tässä sovitulla tavalla. 
 
 
 
 
 
7 § Sopimuksen uusiminen ja tarkistaminen 
 
Sopimuksen uusimisesta vastaavat sopimusosapuolien johtajat valtuustokausittain. Val-
mistelutyö uuden sopimuksen laatimiseksi käynnistetään hyvissä ajoin ennen sopimus-
kauden päättymistä. 
 
Sopimusta voidaan tarkistaa tarvittaessa myös kesken sopimuskauden. 
 
 
8 § Väestön palvelutarpeen arviointi 
 
Nykytila 
 
Vastuu erikoissairaanhoidon palvelujen mitoittamisesta vastaamaan väestön palvelutarpei-
ta kuuluu ensisijaisesti kunkin sopimusosapuolen toimivalle johdolle. Vastuita tämän osalta 
on määritetty tarkemmin sopimusosapuolien säännöstöissä. Tässä tehtävässä kunkin so-
pimusosapuolen toimivaa johtoa tukee terveydenhuoltolaissa tarkoitettu perusterveyden-
huollon yksikkö. 
 
Tavoitetila 
 
Sopimusosapuolien johdon tukena toimivat perusterveydenhuollon yksiköt ja/tai kehittä-
mispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopii-
rien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän alueen väestön palvelutarpeen arvi-
oinnissa ja seurannassa. 
 
 
9 § Yhteistyö ja työnjako erikoissairaanhoidossa ja erityistason sairaanhoidossa 
 
Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajaylilääkärit vastaavat yhtenäisten hoidon perusteiden toteutumisen 
seurannasta ja sen arvioimisesta, miten hoitoja erityisvastuualueella järjestetään. Johta-
jaylilääkärit antavat vähintään kerran vuodessa kevätkaudella erva-johtoryhmälle tiedot 
siitä, mitä hoitoja on erityisvastuualueella keskitetty ja mitä uusia keskittämis- tai hajautta-
mistarpeita on tunnistettu. 
 



  
 

 

Tämän sopimuksen liitteenä on luettelo Tyksin erityisvastuualueella vuonna 2022 keskitet-
tävistä hoidoista. Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylilääkäreillä on oikeus tarkistaa liitettä kesken so-
pimuskautta yhtäpitävillä päätöksillä. 
 
Liite 1. 
 
Johtajaylilääkärien tulee ottaa huomioon yhteistyötä ja työnjakoa suunnitellessaan sai-
raanhoitopiireissä hyväksytyt terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat sekä muut ajanta-
saiset tiedot alueen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelutarpeesta sekä palvelui-
den toteuttamisesta, laadusta ja potilasturvallisuudesta ja toimivuudesta sekä kulloinkin 
voimassaoleva lainsäädäntö. 
 
Erikoisalakohtaisesti sovitaan erikseen tarkemmin yhteistyöstä potilashoidossa. Yhteis-
työmuotoja voivat olla esimerkiksi video- tai muu konsultointi, etäpoliklinikan pitäminen, 
hoidon tai toimenpiteiden tuottaminen toiselle sairaanhoitopiirille mm. saatavuuden paran-
tamiseksi. 
 
 
 
10 § Lääkinnällinen kuntoutus 
 
Erityisvastuualueen laajuisen yhteistyön tavoitteina vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
alalla ovat: 

- alueellinen yhdenvertaisuus lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuudessa ja toiminta-
malleissa koko erityisvastuualueella 

- selkeä työnjako terveydenhuollon ja lääkinnällisen kuntoutuksen eri toimijoiden kes-
ken 

- erityisvastuualueella tapahtuvan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen koordinointi, 
seuranta ja koulutuksen suunnittelu alueen keskeisten toimijoiden yhteistyönä 

- Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialu-
een kuntayhtymän alueella tapahtuvan vaativan kuntoutuksen korkealaatuisuuden ja 
tasalaatuisuuden varmistaminen Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopii-
rien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjauksessa 

 
 
11 § Päivystys 
 
Päivystystoiminta on keskeinen osa kunkin sopijapuolen alueensa väestölle tuottamaa 
erikoissairaanhoitoa, ja erityisvastuualueen ympärivuorokautisen (24/7) päivystystoimin-
nan rungon muodostavat Turun yliopistollinen keskussairaala, Satakunnan keskussairaala 
ja Vaasan keskussairaala. Päivystyspoliklinikkojen palvelut tuotetaan kaikissa päivystävis-
sä sairaaloissa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksenä kun-
tien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. 
 
Sairaanhoitopiirit laativat STM:n kiireellisen hoidon perusteita koskevan asetuksen pohjal-
ta tarkentavat yhteiset ohjeet päivystyshoidon kriteereistä. Samalla selvitetään yhteisten 
mittarien luomista Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymän päivystyspoliklinikoiden toiminnan seuraamiseksi ottaen 



  
 

 

huomioon mahdolliset valtakunnalliset suositukset. Johtajaylilääkärit vastaavat työn orga-
nisoinnista. 
 
Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajaylilääkärit huolehtivat kukin osaltaan siitä, että tuotetut päivystyspal-
velut vastaavat alueen väestön tarpeeseen. Johtajaylilääkärit antavat vähintään kerran 
vuodessa kevätkaudella erva-johtoryhmälle suunnitelman siitä, miten erityisvastuualueen 
päivystysrakennetta on tarkoitus kehittää. 
 
Tämän sopimuksen liitteenä on luettelo Tyksin erityisvastuualueen erikoisalakohtaisista 
päivystyksistä. 
 
Liite 2. 
 
Johtajaylilääkärien tulee ottaa huomioon erityisvastuualueen päivystysrakennetta suunni-
tellessaan ajantasaiset tiedot alueen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelutar-
peesta sekä palveluiden toteuttamisesta, laadusta ja potilasturvallisuudesta ja toimivuu-
desta sekä kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö. 
 
 
 
 
 
12 § Ensihoitokeskus 
 
Erityisvastuualueen ensihoitokeskus toimii verkostomaisesti ja se muodostuu sopijapuol-
ten tarkoitusta varten osoittamista resursseista. Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen 
toiminnasta on sovittu tarkemmin toistaiseksi voimassa olevassa Tyksin erityisvastuualu-
een ensihoitokeskus -sopimuksessa. Kyseisessä sopimuksessa on sovittu päätöksenteos-
ta, ensihoitokeskukselle kuuluvista asioista, niiden järjestämisestä sekä kustannusten ja-
osta. Sopimus tulee päivittää erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksynnän 
jälkeen. 
 
Ensihoitokeskuksen resurssit:  

1. Erityisvastuualueen lääkäritasoinen päivystys muodostuu VSSHP:n ja SATSHP:n ja 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ensihoidon lääkäriyksiköistä sekä niihin 
osoitetuista lääkinnällisistä resursseista. VSSHP vastaa päivystyksestä ympärivuoro-
kautisen päivystyksen osalta. 

2. Lääkärihelikopterin asemapaikkana Tyksin erityisvastuualueella on Turku ja sen jär-
jestämisestä vastaa lääkintähenkilöstön osalta VSSHP. 

3. Sosiaali- ja terveystoimen kansallisten viestintä- ja tietojärjestelmien aluepääkäyttö-
toiminnoista (Virve- ja ERICA-KEJO -aluepääkäyttäjät) on sovittu erityisvastuualueen 
sopijapuolten kanssa yllämainitussa Tyksin erityisvastuualueen ensihoitokeskus -
sopimuksessa. Virve- ja ERICA-KEJO -aluepääkäyttäjätoimintojen järjestämisestä 
vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 

 
Ensihoitokeskuksen tehtävät: 

1. Terveydenhuoltolain (29.12.2016/1516) 46 §:ssä määrätyt tehtävät 
2. Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaiset tehtävät kulloinkin voimassa olevan 

lainsäädännön mukaisesti 



  
 

 

3. Erityisvastuualueen sosiaali- ja terveystoimen Virve- ja ERICA-KEJO -aluepääkäyttö-
toiminnot. 

 
 
13 § Yhteistyö koulutus- ja tutkimustoiminnassa sekä tukipalveluissa 
 
Yhteistyöstä koulutus- ja tutkimustoiminnassa, laadunhallinnassa, potilasturvallisuuden 
suunnittelussa ja valmiussuunnittelussa sekä tukipalveluissa on laadittu lyhyet kuvaukset 
yhteistyön nykytilasta sekä tavoitetilasta sopimuskaudelle. Tukipalveluilla tarkoitetaan täs-
sä järjestämissopimuksesta annetun asetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja palvelu-
ja, joita ovat hankintapalvelut, lääkehuolto, välinehuolto, kuljetus- ja varastointipalvelut, 
tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittäminen, taudinmääritykseen liittyvät palvelut, tau-
dinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen ja niiden tutkimuskäyttö (biopankki) ja 
niihin liittyvät käytännöt. Kuvaukset ovat tämän sopimuksen liitteenä. 
 
Liite 3. 
 
Liiteasiakirja on kiinteä osa tätä sopimusta ja sen velvoittavuudesta on voimassa mitä jär-
jestämissopimuksesta on sovittu. 
 
Johtajaylilääkärit vastaavat tämän sopimuksen toimeenpanon raportoinnista koulutus- ja 
tutkimustoimintaa koskevan yhteistyön osalta. Tukipalveluita koskevan yhteistyön osalta 
tämän sopimuksen toimeenpanon raportoinnista vastaavat niitä tuottavien yksiköiden toi-
mivat johtajat Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvin-
vointialueen kuntayhtymän johtajien määräämällä tavalla. Sopimuksen toimeenpanosta 
raportoidaan erva-johtoryhmälle vähintään kerran vuodessa kevätkaudella. 
 
Yhteistyön toteuttamista varten sairaanhoitopiireillä voi olla yhteisiä vakansseja, joista so-
vitaan kulloinkin erikseen. Tällainen virka tai toimi voi olla kahden tai kolmen sairaanhoito-
piirin yhteinen. Vakanssi perustetaan yhteen sairaanhoitopiiriin noudattaen kyseisen sai-
raanhoitopiirin sääntöjä, ja muut vakanssiin osallistuvat sairaanhoitopiirit vastaavat va-
kanssista aiheutuvista kuluista sovitussa suhteessa. Yhteisten vakanssien täyttömenettely 
toteutetaan siten, että kaikille vakanssiin osallistuville sairaanhoitopiireille varataan riittävät 
vaikutusmahdollisuudet täyttömenettelyssä. 
 
 
14 § Perusterveydenhuollon tukipalvelut 
 
Kaikilla sopijapuolilla on laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kehittämisestä vastaavat 
asiantuntijat, jotka osaltaan edistävät saumatonta yhteistyötä ja tukevat perusterveyden-
huollon laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kehittämistä. Kukin sopijapuoli ylläpitää 
lisäksi sairaalahygieniaan keskittynyttä asiantuntijayksikköä, joka on myös perustervey-
denhuollon yksiköiden käytettävissä siten kuin siitä sairaanhoitopiireissä sovitaan. Sopija-
puolet tuottavat perusterveydenhuollon yksiköille myös konsultaatiopalveluita ja lääketie-
teellisiä tukipalveluita, joiden järjestämisestä on tarkemmin sovittu sairaanhoitopiireittäin 
laadituissa järjestämissuunnitelmissa. 
 
VSSHP ylläpitää kliinisen farmakologian alan potilaskohtaista konsultaatiopalvelua, joka 
on erityisvastuualueella sekä kuntien perusterveydenhuollon yksiköiden että erikoissai-



  
 

 

raanhoidon yksiköiden käytettävissä. Mahdollisista palvelun käytön korvauksista sovitaan 
erikseen. 
 
 

15 § Henkilöstön koulutustarve 
 
Nykytila 
 
VSSHP:n, SATSHP:n ja VSHP:n hallitukset ovat hyväksyneet Tyksin erityisvastuualueelle 
yhteisen opetus- ja koulutuspolitiikan 2020- 2023. Opetus ja koulutuspolitiikan lähtökohta-
na ovat olleet TYKS erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikan 2016-2018 arviointi, 
alueiden toimijoilta kerätyt näkemykset uusista tavoitteista, Länsirannikkostrategia 2020- 
2023, Health Campus Turku- strategia sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan sote-
valmistelun työpaperit.  
 
Opetus- jakoulutuspolitiikan avulla pyritään varmistamaan 
 

- tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja koulutusorganisaa-
tioiden kesken 

- osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa 
- henkilöstön riittävyys ja työtyytyväisyys vaikuttamalla henkilökunnan osaamista yllä-

pitämällä ja kehittämällä 
- johtamisosaamisen ja kliinisen osaamisen kehittyminen uudistuvan toimintaympäris-

tön mukaisesti sekä 
- tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimustyön edellytyksien turvaaminen. 

 
Tyksin erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikan toimeenpanoa ja seurantaa varten 
on määrätty sairaanhoitopiirikohtaiset vastuut ja toimeenpanoelimet sekä sairaanhoitopii-
rien ja hyvinvointialueen johtajien nimeämä erityisvastuualueen yhteinen seurantaryhmä. 
Sairaanhoitopiireissä laaditaan johtajaylilääkärien ja hallintoylihoitajien vastuulla opetus- ja 
koulutuspolitiikan sairaanhoitopiirikohtaiset toimeenpanosuunnitelmat, joissa konkretisoi-
daan politiikan tavoitteet ja käytännön toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja kou-
lutuspolitiikan yhteinen seurantaryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi opetus- ja koulutuspolitiikan 
toimeenpanoa erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä ja raportoi siitä erva-johtoryhmälle. 
 
Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat vastaavat, että erityisvastuualueella 
arvioidaan ja seurataan pitkällä aikavälillä työvoiman tarvetta ja henkilöstön koulutustarvet-
ta kaikkien keskeisten henkilöstöryhmien osalta ottaen huomioon perus-, jatko- ja täyden-
nyskoulutus. Turun yliopiston yhteydessä toimii erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-
koulutuksen alueellinen neuvottelukunta, jossa on sopimusosapuolien johtajaylilääkärei-
den nimeämät edustajat. Sopimusosapuolien hallintoylihoitajat kokoavat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintayksiköiden ja alan koulutusyksiköiden erityisvastuualueen laajuisen 
neuvottelukunnan. Johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat vastaavat, että em. neuvottelukun-
tien työn tuloksena valmistellaan tarvittava pitkän aikavälin arviointi- ja seurantatieto. Tie-
toa hyödynnetään työvoima- ja koulutustarpeiden maakuntapohjaisessa ennakoinnissa 
sekä koulutuksen sisällön ja harjoittelun kehittämisessä. 
 



  
 

 

Lääketieteen kandidaattien opetuksen järjestämisestä on tehty sopimukset sopijapuolten 
ja TY:n välillä, joiden perusteella osa kandidaattiopetuksesta toteutetaan SATSHP:n ja 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimintayksiköissä (ns. hajautettu opetus). 
 
Sopijapuolet ovat laatineet vuoden 2012 aikana yhteisen selvityksen ”Erikoisalakohtainen 
lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaa-
san sairaanhoitopiireissä”. 
 
Sopijaosapuolet ovat laatineet vuoden 2014 aikana erva-alueen perus- ja erikoissairaan-
hoitoa koskevan ennakointiselvityksen vuoteen 2030 ”Hoitohenkilöstön henkilöstötarpeen 
ennakointi Tyksin erityisvastuualueella” (VSSHP julkaisuja, sarja B nro 2, 2015). Asiakirja 
päivitetään. 
 
Sairaalafyysikoiden koulutuksesta on tehty sopimus VSSHP:n, SATSHP:n ja TY:n välillä, 
jossa VSSHP vastaa koulutuksen koordinoinnista koko erityisvastuualueella. 
 
Tavoitetila 
 
Osapuolet sitoutuvat osaltaan tukemaan ja kehittämään edelleen Turun yliopiston lääketie-
teellisen tiedekunnan järjestämää hajautettua kandidaattiopetusta. Osapuolet varautuvat 
osaltaan lääkärikoulutuksen sisäänoton laajenemiseen. 
 
Opetus- ja koulutuspolitiikan yhteinen seurantaryhmä raportoi vuosittain koulutustarpeista 
Tyks erva-johtoryhmälle. Osapuolet sitoutuvat kukin osaltaan huolehtimaan alueen tarpei-
siin riittävän erikoislääkärikoulutuksen toteuttamisesta sopimuskaudella. 
 
Erikoislääkärikoulutuksen osalta osapuolet pyrkivät siihen, että keskussairaaloiden mah-
dollisuudet toimia koulutuspaikkoina tulisivat täysimääräisesti hyödynnettyä. Tässä tavoit-
teessa onnistuminen voi edellyttää panostuksia henkilökuntaan, jolla on kouluttajatehtävän 
edellyttämä pätevyys taikka koulutuksen infrastruktuuriin. 
 
Koulutuksen yhteistyöjärjestelyä, jossa VSSHP huolehtii koulutuksen koordinoinnista ja 
koulutettavien ohjaamisesta koulutuspaikkoihin, kokeillaan Tyksin erityisvastuualueella 
lääketieteen erikoisaloilla asianomaisen erikoisalan professorin johdolla. Järjestelyn tavoit-
teena on ensisijaisesti huolehtia siitä, että erikoistumiskoulutuksen suorittaminen olisi 
mahdollisimman lyhytkestoinen eikä hakeutumisvaiheeseen yliopistosairaalan ja keskus-
sairaalan välillä kuluisi tarpeettomasti aikaa. Järjestelyllä pyritään myös siihen, että siirty-
minen eri koulutuspaikkojen välillä olisi koulutettavalle helppoa ja yksinkertaista (mm. kou-
lutettavien lomaoikeudet säilyvät koulutuspaikkojen välillä). 
 
Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän järjestämän täydennyskoulutuksen osalta tavoitteena sopimuskaudella on, 
että koulutustarpeita ennakoidaan ja koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoimin-
nassa sopimusosapuolien välillä. Sopimusosapuolien järjestämät täydennyskoulutustilai-
suudet välitetään videoneuvotteluyhteyksien kautta koko ervalle. 
 
 
16 § Henkilöstön saatavuus 
 



  
 

 

Henkilöstön saatavuuden turvaamiseen tähtäävä sopimusosapuolien välinen yhteistyön 
ohjaus tapahtuu erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikan seurantaryhmässä, joka 
valmistelee yhteiset toimintakäytännöt henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi sopimus-
osapuolien kesken. Tarkoituksena on yhteisesti sovitulla tavalla turvata osaaminen erityis-
vastuualueen sairaanhoitopiireissä mm. tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin tietyllä erikois-
alalla on huomattava ja potilasturvallisuutta vaarantava henkilöstövaje. Erityisvastuualu-
een henkilöstön saatavuuteen vaikutetaan vahvistamalla yhdessä toimintayksiköiden posi-
tiivista työnantajakuvaa sekä aktiivisella alueellisella ennakointiyhteistyöllä. Henkilöstön 
yhteistyölle, asiantuntijuuden jakamiselle, verkostoitumiselle ja liikkuvuudelle alueen toi-
mintayksiköiden välillä luodaan yhtenäiset edellytykset. 
 
 
17 § Yhteistyö erikoissairaanhoidon alueellisessa kehittämisessä 
 
Tyksin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ohjaavat yhteistyössä erikoissairaanhoidon 
alueellista kehittämistä sosiaali- ja terveysministeriön kansallisten kehittämislinjausten mu-
kaisesti. Sopimusosapuolien johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat vastaavat alueellisten 
yhteistyöhankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta. Yhteisten kehittämishankkeiden ko-
konaisuus ja rahoitushakemukset viedään erva-johtoryhmän lausunnon jälkeen kaikkien 
sopimusosapuolien hallitusten päätettäviksi. 
 
 
18 § Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja uusien menetelmien käyttöönotto 
 
Erityisvastuualueiden kesken tulee sopia, miten huolehditaan käytössä olevien terveyden-
huollon menetelmien arvioinnista ja uusien menetelmien käyttöönotosta. 
 
Arviointimenettely ja arviointiryhmän toiminta 
 
Tyksin erityisvastuualueella kaikkien kustannusvaikutuksiltaan merkittävien uusien, rutii-
nikäyttöön ehdotettavien terveydenhuollon menetelmien, hoito- tai diagnostiikkamuotojen 
ja laitteiden käyttöönotto pitää perustella ns. mini-HTA-lomakkeella. Malli mini-HTA-
lomakkeesta on tämän sopimuksen liitteenä. 
 
Liite 4. 
 
Kokeilukäyttöön tarkoitettujen menetelmien osalta noudatetaan erillisesti sovittavaa me-
nettelyä. Kalliiden lääkkeiden käyttöönotosta on olemassa sairaanhoitopiirikohtaisia me-
nettelyjä. Johtajaylilääkärit huolehtivat, että varmistetaan yhtenäinen menettelytapa kallii-
den lääkkeiden käyttöönotolle, jota sovelletaan kaikissa sairaanhoitopiireissä. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat erityisvastuualueen menetelmien arviointiryhmän toimintaan, johon 
sopimusosapuolien johtajaylilääkärit nimeävät jäsenet. Ryhmään nimetään kliinistä ja/tai 
arviointiasiantuntemusta omaavia henkilöitä siten, että kaikki kolme sairaanhoitopiiriä ovat 
edustettuna. Ryhmässä on moniammatillinen edustus ja yhteys Tyksin lääkeneuvottelu-
kuntaan. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii VSSHP:n arviointiylilääkäri. 
 
Sairaanhoitopiirit sitoutuvat huolehtimaan siitä, että arviointiryhmän käytettävissä on arvi-
ointitoimintaa varten riittävät resurssit. Sopimusosapuolien johtajaylilääkärit sopivat keske-
nään tarkemmin arviointitoiminnan resursoinnista. 



  
 

 

 
Ervan arviointiryhmä voi antaa pyynnöstä kannanoton tai suosituksen menetelmän käyt-
töönotosta päättävälle taholle. Johtajaylilääkärit määrittelevät kustannusrajan ja muut arvi-
oinnin kriteerit sekä antavat tarkentavat ohjeet arviointimenettelystä. Jokainen sairaanhoi-
topiiri tekee itsenäisesti päätöksen arviointiryhmän antamien suositusten tai kannanottojen 
noudattamisesta. 
 
Mini-HTA-lomakkeilla tai niiden pohjalta laaditut arvioinnit sekä sopimusosapuolien niiden 
perusteella tekemät päätökset kootaan yhteiseen sähköiseen työtilaan. 
 
Arviointiryhmän suositukset 
 
Arviointiryhmä voi joko 

- puoltaa menetelmän käyttöönottoa, ehdottaa käyttöönoton määräaikaisuutta tai käyt-
töaiheiden rajaamista tai olla suosittelematta käyttöönottoa silloin, kun se katsoo mi-
ni-HTA-lomakkeella esitetyn tai omien selvitystensä perusteella hankkimansa vaikut-
tavuutta, turvallisuutta ja kustannuksia koskevan tiedon riittäväksi, tai  

- ohjata ehdotuksen edelleen valtakunnalliseen käsittelyyn arviointiylilääkäriverkostol-
le, Fimean tai palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) arvioitavaksi 

 
Käytössä olevien menetelmien rajoittaminen tai poistettavaksi ehdotettujen menetelmien 
arviointi 
 
Sopijapuolten palveluksessa oleva terveydenhuollon ammattihenkilö voi esittää arviointi-
ryhmän käsittelyyn sellaisen käytössä olevan terveydenhuollon menetelmän, jonka turval-
lisuudesta, vaikuttavuudesta tai kustannusvaikuttavuudesta on ristiriitaista tietoa. Arviointi-
ryhmä voi joko 

- katsoa mini-HTA-lomakkeella esitetyn tai omien selvitystensä perusteella hankki-
mansa vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannuksia koskevan tiedon perusteella, että 
menetelmä on edelleen ajantasainen, tai 

- esittää mini-HTA-lomakkeella esitetyn tai omien selvitystensä perusteella hankki-
mansa, vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannuksia koskevan tiedon perusteella nä-
kemyksen, että menetelmän käyttö ei ole aiheellista tai sen käyttöä tulisi rajoittaa, ja 
antaa sitä koskevan suosituksen, tai  

- ohjata esityksen valtakunnalliseen arviointikäsittelyyn. 
 
 
19 § Sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraamukset 
 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkai-
semaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yhteisymmär-
rykseen, ratkaistaan erimielisyydet välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa väli-
miesmenettelyssä. Välimiehenä toimii Kuntaliiton nimeämä välimies. 
 
Välimies voi velvoittaa sopimusvelvoitteitaan rikkoneen osapuolen suorittamaan toiselle 
osapuolelle sopimussakkona enintään kymmenentuhatta (10.000) euroa sopimusrikko-
musta kohti. Sopimusvelvoitteitaan rikkonut osapuoli vastaa myös välimiesmenettelyn kus-
tannuksista. 
 
 



  
 

 

20 § Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 
 
Tätä sopimusta on laadittu kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. 
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Tulosyksikkö/erikoisala TYKSiin keskitettävät HYKSiin tai muihin yliopistosairaaloihin keskitettävät

Anestesiologia ja tehohoito selkäydinstimulaatiohoito

erittäin vaikeaa kroonista neuromuskulaarista hengitysvajautta sairastavien potilaiden hoidon koordinointi VSSHP:n alueella

Ihotaudit neurofibromatoosi

xeroderma pigmentosum ja muut vaikeaoireiset fotodermatoosit

perinnöllisten ihosairauksien diagnostiikka ja perinnöllisyysneuvonta

UVA1-hoito

monimutkaiset ammatti-ihotautiselvitykset

verisuonianomalioiden laserhoito

lääketieteellisin indikaatioin tehtävä epilaatio

ekstrakorporeaalinen fotofereesi

Keuhkosairaudet vaativat bronkologiset tutkimukset (mm. ultraääni-br.skopia)

vaativat keuhkoallergologia

vaativat tuberkuloosin hoito

vaativa non-invasiivinen ventilaatiohoito

keuhkosyövän vaativat sytostaattihoidot

keuhkonsiirrot / HYKS

Kirurgia / gastrokirurgia ruokatorvikirurgia       

maksakirurgia

elektiivinen haimakirurgia

mahalaukun totaalipoistot mahalaukkusyövässä

hankalat crohnin taudin leikkauspotilaat

koliitis ulcerosan elektiivinen kirurgia 

moniin elimiin levinnyt peräsuolisyöpä

vaativat maksakirurgiset leikkaukset (laajennettu 

lohkonpoisto, Klatzkin tuumorit)

Kirurgia / sydän- ja rintaelinkirurgia sydänkirurgia

pallean yläpuolinen aorttakirurgia

torakaaliaortan endografit

stenttigraftiosio

Kirurgia / verisuonikirurgia abdominaaliaortan endografit

Kirurgia / neurokirurgia varsinainen neurokirurgia (keskushermoston kasvaimet: aivoverisuonisairaudet ja niihin liittyvät verenvuodot, aneurysmat, 

kraniektomia, kranioplastia, hydrokefalus)

akuutit aivovammat aivotärähdyksiä lukuun ottamatta

vaativa selkäkirurgia, diskusproteesi

rangan metastaasikirurgia

akustikusneurinooma

aivolisäkekirurgia

kaularankakirurgia, diskusproteesi

aikuisen degeratiivinen skolioosi

epilepsiakirurgia

funktionaalinen neurokirurgia

aivovaltimoiden bypasskirurgia

Kirurgia / urologia miehen virtsanpidätyskyvyn keinosulkijaleikkaukset   

radikaaliprostatektomia

erektiohäiriöiden leikkaushoito

radikaali virtsarakkosyöpäkirurgia

levinneen kivessyövän kirurginen hoito (RPLND)

retroperitoneaalisten sarkoomien kirurginen hoito

feokromosytööman leikkaushoito

robottikirurgia

virtsaputken arpikurouman avoleikkaukset (HYKS)

LIITE 1



KNK akustikusneurinooma (kuulohermon kasvain)

korvakäytävän kuroutuman korjausleikkaus

välikorvakasvainten kirurginen hoito

implanttikirurgia, mm. sisäkorvaimplantti, BAHA, korvalehti, jne.

alle kouluikäisten huonokuuloisten lasten kuulontutkimus ja -kuntoutus

aivolisäkkeen kirurgia

koanaaliatresian kirurginen hoito

laaja ja vaativa otsaontelo- ja sfenoidaalialueen kirurgia

hajunenän leikkaushoito

nenän väliseinämäpuhkeaman leikkaushoito

luumädän ja -kuolion hoito

ylipainehappihoitoa tarvitsevat potilaat

laajat leukaluun alueen kasvaimet ja muovausleikkaukset

pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoito, välitön jatkohoito ja seuranta sekä niihin liityvät tutkimukset

yläleuan ja kallonpohjan laajat murtumat ja avomurtumat

kranioplastia implantilla

henkitorven osittainen poisto ja korjaus

äänen kirurgia

ruokatorven tähystykseen liittyvät toimenpiteet

keuhkoputkien tähystykseen liittyvät toimenpiteet

mediastinoskopiat

lasten henki- ja ruokatorvisairaudet

harvinaisten ja vaativien tautien hoito, joka edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joita  hoitoyksikössä suoritetaan vähemmän kuin 10, 

esim. osteogenesis imperfecta potilaiden kuulonparannusleikkaukset, reparotiskirurgia, restapeskirurgia

Lastentaudit / lastenklinikka alle 32 rv keskoset

lasten vaativa tehohoito

vastasyntyneenä leikkaushoitoa vaativat sairaudet

leukemian, pahanlaatuisten kasvainten ja muun syövän hoito

vaikeat ja harvinaiset anemiat

vaikeat kasvu-, puberteetti- ym. Endokrinologiset häiriöt

elimensiirtojen seuranta

harvinaiset aineenvaihduntasairaudet

vaikea lastenreuma ja vaikeat sidekudostautipotilaat

lasten HIV ja HIV-positiivisten äitien vastasyntyneet

vaikeat infektiot

immuunipuutostilat

vaikeat immuunipuutostilat

lasten vaikeat keuhkosairaudet

vaativa sosiaalipediatria

naistenklinikan kanssa yhteistyössä vaativa sikiödiagnostiikka ja siihen liittyvä hoito

silmäklinikan kanssa yhteistyössä keskosten verkkokalvon laserhoito

vaikeat munuaissairaudet

vaikea lastenreuma

vaikeat sidekudossairaudet

lasten sydänkirurgia (myös sydämen katetroinnit)

ECMO-hoito Tukholman Karoliinisessa sairaalassa tai HYKSissä

vaikeat kardiologiset potilaat (leikkaushoito)

vaikeat mahasuolikanavan sairaudet



Lastentaudit / lastenkirurgia lasten vaativa traumakirurgia

lasten ja nuorten selkäkirurgia

vaativa lasten lantio-alaraajakirurgia

lasten ja nuorten muskuloskeletaali tuumorikirurgia

pectus-kirurgia

akuutit monivammat

ductus-kirurgia

anus- ja esophagusatresiat

kraniofakiaalisen epämuodostuman vaativa leikkaushoito (TYKS, valtakunnallisesti)

mikäli raskauden aikana todetaan sikiöllä vastasyntyneisyyskaudella kirurgista hoitoa vaativa anomalia, tulisi synnytys keskittää 

TYKSiin

avosydänkirurgia

elimensiirrot

huulisuulakihalkiopotilaat

sappitieahtauman primaari leikkaushoito

epilepsiakirurgia

Lastentaudit / lastenneurologia aivokasvainpotilaat

hydrokefalus-potilaat

vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät etiologiset tutkimukset

anestesiassa tehtävät keskushermoston MRI-tutkimukset

PET-tutkimukset

tehohoitoa vaativat akuutit aivovammat ja keskushermostoinfektiot

vagusstimulaattorin asennukset

vaativat video-EEG-tutkimukset (esim. lääkereduktiossa tai 

sfenoidaalielektrodein tehtävät)

lihastautien erikoisdiagnostiikka (konsultaatiokäynnit)

epilepsiakirurgia

Naistentaudit ja synnytykset Gynekologia:

kohdunkaulan syöpä

ulkosynnytinten syöpä

munasarjasyöpä

endometriumsyöpä

vaikeat synnytinelinten kehityshäiriöt

vaikean endometrioosin leikkaushoito

hankalan ja uusiutuvan virtsankarkailun ja laskeuman leikkaushoito

Obstetriikka:

ennenaikaiset synnyttäjät, <33 vk (<36 vk)

kolmossynnytykset

kaksossynnytykset <30 - 33 vk

vaativa sikiödiagnostiikka ja -hoito

veriryhmäimuunisaatioiden diagnostiikka ja raskaudenaikainen hoito

sikiön synnynnäisen sydänvian leikkaushoito

A-V-blokin hoito, jonka vuoksi synnytykset hoidetaan HUSissa

preimplantaatiodiagnostiikka

kaksoistaskauksien transfuusiosyndrooman hoito

kohdunkaulan syövän säästävät operaatiot (trachelectomiat)

Neurologia aivovaltimovaskuliitit

aivojen revaskularisaatiotoimenpiteiden ja suonensisäisten toimenpiteiden harkinta

henkeäuhkaavan aivoinfarktin hemikraniektomia sekä hypotermiahoito

epilepsiakirurgian tarpeen arviointi

intratekaaliset baklofeenihoidot

harvinaisten perinnöllisten neurologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito

Parkinsonin taudin kirurginen hoito (HYKS, TAYS)

epilepsian kirurginen hoito (TAYS)

aivojen revaskularisaatio-toimenpiteiden ja suonensisäisten 

toimenpiteiden harkinta

epilepsiakirurgian tarpeen arviointi (lähinnä TAYS)

epilepsiapotilaan video-EEG diagnostiikka (TAYS)

liikehäiriöiden stimulaattorihoidot (HUS)

Ortopedia, traumatologia ja 

käsikirurgia

luukasvainkirurgia

vaativat murtumat ja monivammat

spinaalivamapotilaan hoito (osin) 

selkärangan vaativat fuusiot

raajojen deformaatiokorrektiot

harvinaissairauksien (esim. hemofilia, luustonkehityshäiriöt) leikkauksellinen hoito

vaativat kudossiirteet (esim. rustosolut, moniligamenttirekonstruktiot)

pienten nivelten tekonivelkirurgia

vaativat tekonivelrevisiot Olkapään tekonivelkirurgia

lantion rekonstruktiota vaativa luukasvainkirurgia (TAYS)

replantaatiot (TAYS)

spinaalivammapotilaan hoito (osin TAYS)



Perinnöllisyyslääketiede / kliininen 

genetiikka

vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät harvinaiset sairaudet

perinnöllisyysneuvontaa tarvitsevat perheet erityisesti perhesuunnitteluun, sikiödiagnostiikkaan ja sen suunnitteluun, 

kantajatutkimuksiin ja sairastumista ennustaviin geenitestehin liittyen

potilaat ja perheet, joilla on perinnöllinen syöpäalttius

Lasten- ja nuorten psykiatria tutkintaviranomaisetn tai syyttäjänlaitoksen pyynnöstä tehtävät rikosten esitutkintaan liittyvät lasten- ja nuorten 

oikeuspsykiatriset tutkimukset

lastenpsykiatrinen osastopäivsytys (kesä- ja joulusulkujen aikana)

Radiologia aivojen suonten angiografiat ja invasiiviset toimenpiteet (coilaukset yms)

suurten suonten endokraftit

kaulavaltimoiden hoitotoimenpiteet

aivotuumoreiden angiografinen hoito

lasten erityistutkimukset (vaativaan lasten skolioosikirurgiaan liittyvät tutkimukset)

harvinaisten geneettisten ja kasvuhäiriöiden diagnostiikka

luu- ja pehmytosakasvainten diagnostiikka

aivolisäkekasvaindiagnostiikka

Silmätaudit sarveiskalvonsiirto

keratocunushoidot

vaikeahoitoinen uveiitti ja glaukooma, neuro-oftalmologinen sairaus

vaikeat karsastusleikkaukset

osa lasiais- ja verkkokalvotoimenpiteistä

sarveiskalvon laserkirurgia

lasten ja aikuisten pahanlaatuiset silmän alueen kasvaimet

lasten glaukoomakirurgia toistaiseksi

päivystyksellistä hoitoa vaativat verkkokalvoirtaumat 

viikonloppuisin

Sisätaudit / endokrinologia Fabryn tauridn diagnostiikka ja hoidon aloittaminen

PET-tutkimukset neuroendokrinologisissa kasvaimissa

Sisätaudit / gastroenterologia maksansiirto

MARS-hoito

Sisätaudit / kl. Hematologia allogeeniset kantaasolujensiirrot

autologiset kantasolujensiirrot

akuutin leukemian hoito (alle 70v. Potilaat) / pääsääntöisesti hoitokonsultaatiokäynti (70v. Ja vanhemmat potilaat)

vaikeiden hemofilioiden hoito ja kirurgia (HYKS)

Sisätaudit / kardiologia erityisvälineistöön perustuva rytmihäiriöiden mekaaninen hoito (Ensite, NavX, CARTO)

hypertrofisen kardiomyopatian kemiallinen ablaatiohoito

sydämen eteisten tai kammion väliseinämän aukon sulkemistoimenpiteet

vaativat verisuoniteitse tehtävät sydänläppätoimenpiteet

eteiskorvakkeen sulkutoimenpiteet

hankalien synnynnäisten sydänvikojen diagnostiikka ja 

hoitotoimepiteet

sydänsiirrot ja niihin liittyvä välitön hoito

sydän-keuhkosiirrot ja primaarisen pulmonaalihypertomian 

hoito ennen siirtoa

Sisätaudit / reumatologia osastohoitojaksoa ja moniammatillista hoitoarviota edellyttävät potilaat

vaikeat, harvinaiset reumasairaudet

sklerodermaa ja vaikeaa Raynaud'n syndroomaa sairastavien potilaiden videokapillaskopiat

Sisätaudit / nefrologia munuais- ja haimasiirtopotilaiden vaikeat komplikaatiot (hoitovastuun ja tutkimusten koordinointi)

munuais- ja haimasiirtopotilaiden raskauden aikaisen hoidon koordinointi

munuaisbiopsioiden lausunnot (koordinointi)

yleissairauksien vaikeat munuaisongelmat (vaskuliitit, HUS/TTP, tyvikalvovasta-ainetaudit): koordinointi mm. plasmafereesien 

toteuttamisessa

kotidialyysin alueellinen koordinointi

lasten dialyysihoitojen koordinointi

elävän luovuttajan tutkimukset

munuaisten siirto



Suu- ja leukasairaudet leukojen alueen syöpäpotilaiden primaarihoito (protetiikka tehdään SATKS:ssa)

laajat kasvojen murskavammat

leukanivelkirurgia (sis. Leukanivelproteesin), erityistapauksissa ortognaattinen kirurgia

vaikeat kipupotilaat

huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kirurgia

Syöpätaudit aivokasvainten vaativa onkologinen hoito

pään ja kaulan alueen syöpien hoito

sarkoomien hoito

kivessyövän solunsalpaajahoito

gynekologisten syöpien sädehoito

erityistekniikoita vaativat sädehoidot (mm. tyköhoito, stereotaktinen sädehoito, kokokehon sädehoito, elektronikylvyt)



Vaasa Pietarsaari Pori Parainen Loimaa

Malmi Satks EPLL TYKS

Tyks 

Kirurginen 

sairaala

Kupittaan 

sairaala

Tyks 

Salon 

sairaala

Halikon 

sairaala 

Psykiat-

rinen 

yksikkö

Tyks Vakka-

Suomen 

sairaala

Uuden-

kaupungin 

psykiatrinen 

sairaala

Tyks 

Loimaan 

sairaala

Akuuttilääketiede Arkipäivisin X X X X 08.00-22.00 08.00-22.00

(tai jakamaton etupäivystys) osa illoista

Sisätaudit X a kts konservatiivinen X X (08-22)

a X (08-22)

Ortopedia+ traumatologia a a X a

Vatsaelinkirurgia a a X X

Neurologia a (la ja su 8-18) X X

Gynekologia ja obstetriikka X X X

a (tarvitt.) X

Lastentaudit X a X X

a (tarvitt.) X (eval ad klo 21)

a (el, makro)

a (el mikro)

Lastenkirurgia a

Keuhkosairaudet a X (08-22)

a (22-08)

Infektiosairaudet a

Kardiologia d b b

Psykiatria a X,a2 (Harjavallan sairaala) a1, a2, a3 a* a* a* a*

Verisuonikirurgia hälytystyö a

Neurokirurgia a

Urologia hälytystyö a

Radiologia a X X X

a

Sydän- ja rintaelinkirurgia a

Anestesiologia X a X X (T etu) a a

a X (T taka )

X (U srla)

X (U taka)

Tehohoito X X operat

X konservat

Onkologia a pe-su a

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit a ma-to a (ei su) X

a

Silmätaudit a (eval)

a (el)

Suu- ja leukakirurgia a

Suun th päivystys (hml) X

Hematologia a

Plastiikkakirurgia a

Konservatiivinen X a

a

Kirurgia X X

a a

Yleislääketiede X X

Ensihoitolääketiede X (virka-aik) X (ei yöllä)

FinnHEMS 20 (lääkäriyksikkö) kts. edell X

LUETTELO ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISALAKOHTAISISTA PÄIVYSTYKSISTÄ

Turun seutu UusikaupunkiSalo

LIITE 2



LYHENTEIDEN SELITYKSET

a= kotivarallaolo

b= PCI toiminta hälytystyönä

c = varallaolopäivystys 

leikkauspäivinä (yli 30 min)

d = PCI-päivystys 

el = erikoislääkäri

(X)= ympärivuorokautinen pehmytkudoskirurgiapäivystys (päivystäjä voi olla ge-kirurgi tai plastiikkakirurgi tai verisuonikirurgi) T-sairaalassa 

X (08-22) = toinen toimipaikkapäivystäjä klo 08-22 joka päivä

"X" = kirurginen etupäivystäjä Salossa

a1,a2,a3 = aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatria

a* = yhteinen päivystysrinki: Halikko ja Parainen, Kupittaa ja Uusikaupunki

X = ympärivuorokautinen toimipaikkapäivystys = paikalla
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LIITE 3 
 
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseen 
 
kunnallisvaltuustokauden 2021-2025 vuodelle 2022. 
 
 
Tässä liitteessä kuvataan tarkemmin nykytilat ja tavoitetilat yhteistyön kehittämiselle 
sopimuskauden aikana sekä tutkimustoiminnassa että lain tarkoittamissa tukipalveluissa. 
Tämä liite on kiinteä osa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen 
järjestämissopimusta kunnallisvaltuustokaudelle 2021-2025 ja sitä voidaan muuttaa ja 
tarkistaa samoin edellytyksin kuin järjestämissopimusta. 
 
 
1. Yhteistyö tutkimustoiminnassa 
 
Nykytila 
 
VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat laatineet yhdessä Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja 
tutkimusstrategian vuosille 2021-2025. VSSHP:lla, SATSHP:llä ja VSHP:llä on myös 
yhteinen hoitotieteellinen tutkimusohjelma vuosille 2020-2025. 
 
VSSHP:lla ja TY:lla on yhteinen verkostomuotoinen kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC), 
joka tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle kliiniselle tutkimukselle ja tehostaa alan 
yritysten kanssa harjoitettavaa tutkimusyhteistyötä. Keskus muodostuu VSSHP:n ja TY:n 
hallinnollisesti kuuluvista yksiköistä ja sen toiminnasta on tehty erillinen sopimus. Palvelut 
ovat VSSHP:n, TY:n, Turun kaupungin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen tutkijoiden käytettävissä. 
 
VSSHP:n hallitus on asettanut terveydenhuoltolain mukaisen erityisvastuualueen 
tutkimustoimikunnan ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain mukaisen alueellisen 
eettisen toimikunnan, joissa molemmissa on mukana SATSHP:n ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen edustus. 
 
Tavoitetila 
 
Osapuolten kesken valmistellaan ervan yhteiset periaatteet lääketieteellisen tiedekunnan 
tohtoriohjelmissa tehtävän tutkimustyön ja sopimusosapuolien kliinisen työn 
yhteensovittamisesta. Yhteisten periaatteiden kautta on tavoitteena parantaa 
mahdollisuuksia tohtorin tutkinnon suorittamiseen koko ervalla. 
 
Sopimusosapuolet yhdessä tukevat Länsirannikon laajuista opetus- ja tutkimusyhteistyötä 
ja sen edellyttämien resurssien varmistamista Turun yliopiston tavoitteiden mukaisesti. 
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2. Yhteistyö laadunhallinnassa, potilasturvallisuuden suunnittelussa ja 
valmiussuunnittelussa 
 
Nykytila 
 
VSSHP:ssä on laadittu selvitys laatujohtamisen tilasta ja suunnitelma sen kehittämisestä 
sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Vuonna 2016 on valmistunut laadunhallinnan 
suunnitelma, joka koostuu laadunhallintamenettelyjen nykytilan kuvauksesta ja 
laatuneuvoston toimintasuunnitelmasta 2017-2018. Hoitotyön laadunvarmistuksen ja 
kehityksen tueksi on laadittu vuosille Hoitotyön toimintaohjelmat. Valmiussuunnittelua 
tehdään alueellisena yhteistyönä. 
 
SATSHP:ssä on laadittu laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelma ja sen 
toimeenpano on meneillään terveydenhuoltolain vaatimusten mukaisesti. 
Potilasturvallisuutta seurataan systemaattisesti raportointijärjestelmän avulla. 
Sosiaalipalvelujen toimialueella on sertifioitu toimialueen kattava ISO 9001:2008 -
laatujärjestelmä. SataDiag -liikelaitoksessa on useita lakisääteisiä 
laadunhallintajärjestelmiä. Valmiussuunnitelmaa laaditaan. 
 
VSHP:ssä on terveydenhuoltolain 8 §:n ja sen nojalla annetun asetuksen vaatimukset 
täyttävä laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma, joka 
sisältää politiikan, laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmän sekä yhtenäiset käytännöt ja 
menetelmät. VSHP:ssä on voimassa oleva laaduntunnustus. Yleinen valmiussuunnitelma 
on sairaalakohtainen suuronnettomuussuunnitelma sisältäen poikkeusoloihin liittyvän koko 
sairaanhoitopiiriä koskevan osion. Pandemiavalmiussuunnitelma on erillinen 
suunnitelmadokumentti. 
 
Tavoitetila 
 
Sairaanhoitopiirit tekevät yhteistyössä suunnitelman laadunhallinnan ja 
potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta terveydenhuoltolain 8 §:n ja sen nojalla annettuun 
asetukseen pohjautuen. Tavoitteena on, että hyväksyttyjä laadunhallinnan ja 
potilasturvallisuuden varmistamisen periaatteita sovelletaan yhtenäisesti 
sairaanhoitopiireissä kaikilla tulos- ja toimialueilla. 
 
Kussakin sairaanhoitopiirissä on nimettynä henkilö, jonka tehtäviin lukeutuu 
sairaanhoitopiirin laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laaditun 
lakisääteisen suunnitelman päivittäminen ja kehittäminen sekä toiminnan koordinointi. 
 
Pohjanmaan hyvinvointialue huolehtii laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnittelun 
koordinoinnista erityisvastuualueella ja nimeää tähän tehtävään asiakas- ja 
potilasturvallisuuskeskuksessa olevan erva- lähettilään. Sopijapuolet perustavat 
alueellisen laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmän, johon sopimusosapuolien 
johtajaylilääkärit nimeävät jäsenet. 
 
VSSHP huolehtii valmiussuunnittelun koordinoinnista erityisvastuualueella ja nimeää 
tähän tehtävään henkilön. 
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3. Yhteistyö tukipalveluissa 
 
 

3.1 Välinehuolto 
 
Tavoitetila 
 
Valtuustokauden aikana varmistetaan kolmen sairaanhoitopiirin välinehuollon yksiköiden 
välille tiivis yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat 
välinehuollon vastaavat viranhaltijat. Yhteistyön tavoitteena on kehittää välinehuollon 
laatua ja luoda yhtenäistä välinehuoltokäytäntöä. Kolmen sairaanhoitopiirin välinehuollon 
asiakasrajapintaan vaikuttavat toimintatavat, palvelusuoritteet ja nimikkeistö sekä 
hinnoitteluperiaatteet yhtenäistetään. Sterilointitoiminnan käytäntöjä tarkastetaan ja 
listataan mahdolliset kehittämiskohteet. Laite- ja välinehankinnat sekä laitteiden 
huoltopalveluhankinnat toteutetaan yhteisesti sopimusosapuolien välillä aina kun se on 
mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Vuosittain järjestetään sopimusosapuolien 
välinehuoltojen välillä yhteistoiminnassa koulutustilaisuuksia, jotka ovat avoimia koko 
erityisvastuualueen välinehuollon ammattilaisille. Liikelaitosten johtokunnat hyväksyvät 
osaltaan yhteistyö- ja kehittämisverkoston tavoitteet. 
 
3.2 Lääkehuolto 
 
Nykytila 
 
VSSHP hallinnoi sopimusosapuolien yhteistä lääkkeiden hankintarengasta, johon kuuluvat 
lisäksi Ålands hälso- och sjukvård ja maakuntien kaikki julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksiköt. Yhteishankinnan toteuttamiseksi sopimusosapuolien 
peruslääkevalikoima on harmonisoitu ja käytössä ovat yhteiset tuotekoodistot. 
Tarkoituksena on myös järjestää yhteisesti lääkehuollon alan koulutusta 
sopimusosapuolien tarpeisiin. 
 
Tavoitetila 
 
Lääkehuollon koulutusta järjestetään sopimusosapuolien yhteistoimintana. Liikelaitosten 
johtokunnat hyväksyvät osaltaan yhteistyö- ja kehittämisverkoston tavoitteet. 
 
3.3 Hankinnat 
 

Nykytila 
 
Tyksin erityisvastuualueella hankinta- ja logistiikkapalvelut on toteutettu 
sopimusperusteisesti siten, että erva-yhteishankinnoissa VSSHP on hankinnat toteuttava 
taho. Erva-yhteishankinnat kattavat hoitotarvikkeiden, laitteiden ja apuvälineiden 
kilpailutuksien, päätöksenteon sekä sopimusten valvontaan ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. 
Yhteiskilpailutuksiin liittyy keskeisesti yhteisen nimikkeistön ylläpito ja kehittäminen, mikä 
helpottaa merkittävästi kilpailutuksiin ja hoitotarvikkeiden valintaan liittyvää tiedonkulkua. 
Erityisvastuualueella on sitouduttu hoitotarvikkeiden osalta kansalliseen SaiLab-
nimikkeistöön. Sopimusosapuolien lisäksi erva-yhteishankinnoissa ovat mukana kattavasti 
myös näiden alueiden sosiaali- ja perusterveydenhuollon julkiset organisaatiot. 
 
Tavoitetila 
 
Yhteishankintoja jatketaan ja kehitetään edelleen sopimusosapuolien ja muiden mukana 
olevien toimijoiden kesken tekeillä olevan lainsäädännön mahdollistamin tavoin. 
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3.4 Logistiikka 
 
Nykytila 
 
Logistiikkapalvelut toteutetaan tällä hetkellä Tyksin erityisvastuualueella 
sopimusosapuolien omana toimintana. Kuljetukset toteutetaan joko omana toimintana 
ja/tai hankitaan ostopalveluna ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Logistiikkapalveluissa on 
olemassa Tyks ervassa yhteiset peruslähtökohdat toimitilojen ja tietojärjestelmien osalta. 
Apuvälineiden tilaaminen ja jakelu toteutetaan alueellisten apuvälinekeskusten kautta, 
jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaan. Logistiikkapalveluihin liittyy 
tarvikkeiden tilaaminen, varastointi ja kuljetukset sekä loppuasiakkaan tarvikelogistiikan 
toteuttaminen tilaus-hyllytyspalveluna. 
 
Tavoitetila 
 
Tavoitteena on tiivistää logistiikkayhteistyötä erva-alueella, siten että kokonaisuus palvelee 
mahdollisimman kattavasti julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita tällä alueella. 
Organisoitumisella, tietojärjestelmäratkaisuilla ja asiakasrajapinnan määrittelyllä on 
merkittävä osa siinä, millaiseksi yhteistyö muotoutuu. Logistiikkayhteistyön 
toteuttamismallia ja sen laajuutta tullaan arvioimaan, kun Sote-uudistusta koskeva 
lainsäädäntö on vahvistettu. 
 
3.5 Tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittäminen sekä tietopalvelut 
 
Nykytila 
 
VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat yhdessä valmistelleet kolmen sairaanhoitopiirin yhteisen 
tietohallintostrategian vuosille 2013-2016. Strategiassa on kuvattu sopimusosapuolien 
tietohallinnon tavoitetila vuonna 2016 ja strategiset kehittämiskohteet. Strategiaa ei ole 
päivitetty sote-uudistuksen etenemisen johdosta. 
 
Tietopalvelujen osalta sopimusosapuolet ovat yhdistäneet tietopalveluyksikkönsä 
yhteisesti omistettuun osakeyhtiöön Medbit – 2M-IT Oy:ön, joka toimii erityisvastuualueen 
alueellisena toimijana. 
 
Tavoitetila 
 
Kansalliset IT-ratkaisut vaikuttavat oleellisesti erva-alueen IT-ratkaisuihin ja tulevat 
ohjaamaan niitä. Tietojärjestelmäratkaisuja koskevaa yhteistyötä toteutetaan erikseen 
sovittavien projektien kautta erva-johtoryhmän linjausten mukaisesti. Sopimusosapuolien 
tietohallinnosta vastaavat viranhaltijat edistävät yhteistyötä ja raportoivat yhteisistä 
kehittämishankkeista vuosittain erva-johtoryhmälle. 
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3.6 Taudinmääritykseen liittyvät palvelut 
 
Nykytila 
 
Kullakin sairaanhoitopiirillä on omat yksikkönsä taudinmääritykseen liittyviä palveluja 
(laboratorio, kuvantaminen, kliininen neurofysiologia, patologia) varten. 
 
Sopijapuolet tekivät selvityksen mahdollisen yhteisen sairaanhoidollisten palvelujen 
toimijan ja sen toimintamuodon osalta. Ensisijaisesti selvitystyö koski laboratorio- ja 
kuvantamistoimintaa sekä lääkehuoltoa lainsäädännön asettamissa rajoissa. Selvitys 
käsiteltiin sopimusosapuolien toimielimissä. 
 
Tavoitetila 
 
Taudinmääritykseen liittyvien palvelujen osalta kehitetään sopimuskaudella 
taudinmääritykseen liittyviä palveluja antavien yksiköiden yhteistyötä ja yhtenäistetään 
yksiköiden toimintatapoja. Yhteistyön toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi laitekannan 
harmonisointi, yhteisten nimikkeistöjen käyttöönotto, laatujärjestelmien yhtenäistäminen ja 
vastaavat toimenpiteet. 
 
3.7 Taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen 
 
Nykytila 
 
Turun yliopisto (TY), VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat solmineet 7.5.2013 sopimuksen 
Auria Biopankin perustamisesta ja toiminnasta sekä omistajaosapuolten biopankkiin 
liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja hallinnoinnista. Biopankki on hallinnollisesti 
sijoitettu VSSHP:n organisaatioon Tyks-Sapa-liikelaitoksen patologian palvelualueelle. 
Auria Biopankki on käynnistänyt toimintansa 1.9.2013 ja se on saanut toimintalupansa 
10.3.2014, jolloin se on rekisteröity Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen 
biopankkirekisteriin. Toiminta on vakiintunut edellisen sopimuskauden aikana ja Auria 
biopankki on suunnitellusti liittynyt Suomen Biopankkiosuuskuntaan.  
 
Tavoitetila 
 
Sopimuskaudella jatketaan biopankkitoimintojen kehittämistä ja arvioidaan yhteistyössä 
tapoja kehittää biopankkitoimintaa ja sen edellytyksiä edelleen. Tämä sisältää myös 
tarkastelun muiden tahojen (esim. Suomen biopankkiosuuskunta, FinnGen- konsortio) 
kanssa tehtävän yhteistyön edellytyksistä. 
.
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LIITE 4 
 
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseen 
kunnallisvaltuustokauden vuodelle 2022. 
 
Mini-HTA 
https://www.webropolsurveys.com/S/83A7D0B284C69A17.par 
 
Lomakkeen täyttäjän tiedot 

Nimi: __________   Asema/titteli: __________ 

 Tulosvastuuyksikkö: __________ 

Sähköposti: __________  Puhelin: __________ 

 

 pvm________ 

Kysymykset 1-5 /JOHDANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohdat 6-14 /MENETELMÄ 

6. Mitkä ovat menetelmän käyttöindikaatiot? 

 

7. Miten uusi/ehdotettu menetelmä muuttaa nykykäytäntöä? Minkä käytössä olevan 

menetelmän uusi menetelmä korvaa? 

8. Onko tutkimusnäyttö koottu kirjallisuudesta ja arvioitu sairaalassa tai muualla? 

Kuvaile lyhyesti tulokset vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannusvaikutuksista.  

9. Kirjoita tähän oleellisimmat viitteet ja arvioi tutkimusnäytön aste. 

 

10. Miten menetelmä vaikuttaa potilaiden diagnosointiin, hoitoon, hoivaan, 

kuntoutukseen ja sairauksien ehkäisyyn? 

11. Mitä riskejä, sivuvaikutuksia tai muita epätoivottuja vaikutuksia menetelmällä on? 

 

12. Kuinka pitkä on menetelmän oppimiskäyrä ja kuinka monta potilasta / toimija 

(yksikkö tai työntekijä) /vuosi tarvitaan riittävän osaamisen ylläpitämiseksi?  

13. Onko muualla Suomessa tai muissa maissa meneillään selvityksiä tai tutkimuksia 

menetelmän vaikutuksista? Mitä ja missä? 

14. Suositteleeko Käypä hoito, erikoislääkäriyhdistys tai jokin muu taho menetelmän 

käyttöä? Jos kyllä, mikä taho suosittelee. 

Kohdat 15-16 /POTILAS 

15. Liittyykö menetelmään erityisiä eettisiä tai psykologisia pohdintoja? Minkälaisia? 

 

1. Kuka tai mikä taho ehdottaa aihetta? (sairaala, tulosvastuuyksikkö, henkilö) 

 

2. Mikä on ehdotetun terveydenhuollon menetelmän nimi? 

 

3. Mitä muita tahoja ehdotus koskee omassa sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueella? 

 

4. Onko sama taho aiemmin tai muussa yhteydessä ehdottanut tämän menetelmän 

käyttöön ottoa? Milloin ja missä yhteydessä? 

5. Onko menetelmä jo käytössä omassa sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueen 

muussa toimintayksikössä tai muualla Suomessa? Missä ja mistä alkaen? 

https://www.webropolsurveys.com/S/83A7D0B284C69A17.par
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16. Miten menetelmä vaikuttaa potilaan elämänlaatuun, sosiaalisiin olosuhteisiin tai 

toimeentuloon? Mitä taloudellisia uhrauksia menetelmä edellyttää potilaalta? Minkälaista 

hoivaa tai tukea potilas tarvitsee toipumisvaiheessa? 

 

Kohdat 17-23 /ORGANISAATIO 

17. Arviolta kuinka monta potilasta menetelmällä tutkitaan tai hoidetaan vuodessa 

omassa toimintayksikössäsi?  

18. Miten menetelmä vaikuttaa henkilöstötarpeeseen käyttöönottovaiheessa ja pitkällä 

aikavälillä? Miten menetelmä vaikuttaa eri työntekijäryhmien tehtäviin? 

19. Montako henkilöä koulutetaan menetelmän hallintaan ja mitä koulutusta henkilökunta 

tarvitsee? 

20. Seuraako menetelmästä tarvetta muutoksiin tiloissa, laitteissa, tietojärjestelmissä tai 

toimintaprosesseissa? Minkälaisia? 

21. Miten menetelmän käyttöönotto vaikuttaa muiden yksiköiden toimintaan, jotka 

osallistuvat menetelmän kohteena olevien potilaiden hoitoon? 

22. Miten menetelmän käyttöönotto vaikuttaa yhteistyöhön muiden sairaaloiden tai 

perusterveydenhuollon kanssa? Vaikutukset hoitoketjuun? Vaikutukset ervalla sovittuun 

työnjakoon? 

23. Milloin menetelmä voidaan ottaa käyttöön? 

 

 

Kohdat 24-31 /TALOUS 

24. Mitä perustamiskustannuksia menetelmän käyttöönotosta aiheutuu? Laitehankintoja, 

remonttia, koulutusta tai muuta vastaavaa? 

25. Mitä kustannusvaikutteisia toiminnallisia seuraamuksia menetelmän käyttöönotolla 

on esimerkiksi hoitoaikoihin, työajan käyttöön, työnjakoon tai seurantatutkimusten 

tarpeeseen? 

26. Mitkä ovat arvioidut kustannukset yhtä potilasta kohti? Mitkä ovat menetelmän 

vuosittaiset ylläpitokustannukset? Arvioi myös minimi- ja maksimirajat. 

27. Mitkä ovat toimintayksikölle kohdistuvat kokonaiskustannukset (minimi- ja 

maksimirajoineen) vuodessa? Miten ne kehittyvät seuraavan viiden vuoden aikana? 

28. Vähentääkö menetelmän käyttöönotto jonkin muun menetelmän käytöstä aiheutuvia 

kustannuksia? Mikä on arvioitu kustannussäästö vuodessa?  

29. Kuinka usein menetelmään liittyviä laitteita tarvitsee uusia? 

 

30. Mitä kustannuksia aiheutuu muille sairaaloille tai hoitoketjuihin osallistuville 

tahoille? (minimi- ja maksimiarvio) 

31. Mitä epävarmuustekijöitä talouslukuihin sisältyy? 

 

 

MUUT KOMMENTIT: 

 

 

 
 



ENSIHOIDON PALVELUTASO VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 2020

Taneli Väyrynen

Ensihoidon vastuulääkäri

15.10.2021

LIITE § 51



1. Palvelutason määrittely ja seuranta

Riskialueluokitus perustuu Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) taajamaluokitukseen. Alueluokkia on
neljä: ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu sekä muut alueet. Palvelutasotavoitetta ei määritellä
muut alueet –riskiluokan osalta.

Aikaviiveet esitetään minuutteina. A- ja B- tehtävien osalta esitetään tavoittamisviiveen mediaaniaika,
sekä aika jossa 90 % potilaista on tavoitettu. Tavoittamisviive on aika ensimmäisestä hälytyksestä siihen,
kun ensimmäinen ensihoitopalvelun yksikkö (ensivasteyksikkö tai ambulanssi) on kohteessa. C-tehtävistä
90 % tulee tavoittaa 30 minuutissa, ja D-tehtävistä 90 % tulee tavoittaa kahdessa tunnissa.

Analyysit tuotetaan keskitetysti koko Suomeen, toistaiseksi HUS:n toimesta. Kansallisella analyysien
tuottamisella päästään parempaan vertailukelpoisuuteen. Aiemmin tuloksissa esiintyi eroja
sairaanhoitopiirien välillä, johtuen paitsi ensihoidon palvelutasosta, myös analyysiprosessien eroista

2. Palvelutasoon vaikuttavat ulkoiset tekijät

Hätäkeskuslaitos otti vuoden 2019 alussa käyttöön uuden tietojärjestelmän (ERICA). ERICA:n
käyttöönoton myötä ensihoidon tehtävien riskianalyysimalli muuttui. Erityiseksi haasteeksi osoittautui
kiireellisimpien A/B-tehtävien osuuden raju nousu (33,8% à 38,2%). Samanaikaisesti myös tehtävien
kokonaismäärä kasvoi merkittävästi (+ 8,3%). Vuonna 2020 tilanne pysyi oleellisesti ennallaan
tehtävämäärän osalta. A/B-tehtävien osuus jäi kuitenkin aiempaa (ERICA:n käyttöönottoa edeltänyttä)
tasoa korkeammaksi, ollen 36,2%.
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COVID-19 pandemia toi uuden haasteen palvelutason ylläpitämisessä. Henkilöstön altistumisen
minimoimiseksi ensivasteen käyttöä rajoitettiin kansallisella tasolla. Ensivastetehtävien määrä väheni
merkittävästi, ja vastaavasti etenkin riskialueluokissa ”muu taajama” ja ”asuttu maaseutu”
tavoittamisviiveet pitenivät. Pandemia on vaikuttanut hieman myös ambulanssien viiveisiin,
selvitettävien esitietojen (altistus, infektio-oireet) ja vaadittavan suojautumisen kautta.

Ensivastetoiminta on vaikuttavinta riskialueilla ”muu taajama” ja ”asuttu maaseutu”. Ydintaajama-
alueilla ambulanssi on käytännössä nopein yksikkö, ja ensivasteyksiköiden käyttö on vähäistä.
Kiireellisimmistä A/B-tehtävistä ”muu taajama” riskialueelle sijoittuu n. 60% ja asutulle maaseudulle n.
10%. Alla olevassa kaaviossa esitetään A/B-tehtävien 90 % tavoittamisviive muu taajama –riskiluokan
alueilla. Alempi kuvaaja esittää tilastoitavan nopeimman yksikön (ensivasteyksikkö tai ambulanssi)
viiveen, ja ylempi kuvaaja ambulanssin tavoittamisviiveen, jota ei tilastoida. Kuvaajien väli osoittaa
ensivastetoiminnalla saavutetun ajallisen hyödyn.

Kaaviossa nähdään varsin stabiili tilanne 2016-2018, jonka jälkeen tapahtuu molempien viiveiden kasvu
A/B-tehtävien määrän rajun kasvun myötä. Vuoden 2020 osalta nähdään pandemian vaikutus.
Ambulanssiviive kasvaa hieman (+23 sekuntia), mutta tilastoitava viive kasvaa merkittävästi enemmän
(+78 sekuntia), ja ensivasteyksiköillä saavutettava hyöty vähenee dramaattisesti. Vuonna 2019
ensivasteyksiköillä saatiin tavoittamisviivettä lyhennettyä 93 sekuntia, ja ensivasteyksiköiden käytön
rajoitusten vuoksi vuonna 2020 enää 38 sekuntia.
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3. Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävämäärä ja palvelutaso 2020

Tehtävien kokonaismäärä oli 20207. Määrä nousi edellisvuodesta 1,3 %. A-tehtävien määrä laski 6,9 % (-
90 tehtävää), ja B-tehtävien määrä laski 3,4 % (-216 tehtävää). C-tehtävien määrä nousi 1,3 % (+87
tehtävää). Kiireettömien D-tehtävien määrä nousi 8,9 % (+504 tehtävää).

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 %
Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus
Ydintaajama 6:00 6:01 +0:01 9:00 9:44 +0:44
Muu taajama 8:00 8:55 +0:55 17:00 18:50 +1:50
Asuttu maaseutu 15:00 15:13 +0:13 26:00 28:03 +2:03

C- ja D-tehtävät 90 %
Koko maakunta Tavoite Toteuma Erotus
C-tehtävät 30:00 27:35 -2:25
D-tehtävät 120:00 43:56 -76:04

Palvelutasotavoite ei toteutunut Vaasan sairaanhoitopiirissä A/B-tehtävien osalta. A/B-tehtävien osuus
on jäänyt aiempaa korkeammalle tasolle, ja saman aikaisesti pandemian aiheuttama EVY-toiminnan
supistaminen vaikuttivat viiveisiin.

Edeltävään vuoteen verrattuna palvelutaso pysyi oleellisesti ennallaan tai jopa parani ydintaajama-
alueella ja asutulla maaseudulla. Asutulla maaseudulla vuotuinen tehtävämäärä on pieni (alle 750 A/B-
tehtävää) ja myös tavoittamisviiveet ovat pitkät, jonka vuoksi vuosikohtainen vaihtelu on odotettavaa.
Suurin muutos vuoteen 2019 verrattuna tapahtui ”muu taajama”-alueella, jossa mediaaniviive ja 90%
viive pitenivät 35 sekuntia ja 78 sekuntia.

3. Keskisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso

Tehtävämäärä 2019-2020:

2019 2020 Muutos
Keskinen ensihoitoalue 10995 11164 +1,5 %

Vaasa 8715 8709 -0,1 %
Mustasaari 1347 1456 +8,1 %
Laihia 933 999 +7,1 %



Keskisen ensihoitoalueen tehtävämäärä nousi 1,5 %. Vaasan tehtävämäärä pysyi ennallaan.

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 %
Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus
Ydintaajama 6:00 6:04 +0:04 9:00 9:53 +0:53
Muu taajama 8:00 9:05 +1:05 17:00 17:35 +0:35
Asuttu maaseutu 15:00 14:29 -0:31 26:00 30:19 +4:19

C- ja D-tehtävät 90 %
Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus
C-tehtävät 30:00 24:40 -5:20
D-tehtävät 120:00 43:45 -76:15

Palvelutasotavoite ei toteutunut keskisellä ensihoitoalueella kaikilta osin. Palvelutaso heikkeni erityisesti
”muu taajama” ja ”asuttu maaseutu” riskialueilla. Asutulla maaseudulla on vain alle 200 A/B-tehtävää
vuosittain.

3. Pohjoisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso

Tehtävämäärä 2019-2020:

2019 2020 Muutos
Pohjoinen ensihoitoalue 5474 5627 +2,8%

Pietarsaari 3072 3139 +2,2%
Uusikaarlepyy 757 833 +10,0%
Vöyri 764 723 -5,4%
Pedersöre 629 629 ±0%
Luoto 252 303 +20,2%

Ensihoitoalueen tehtävämäärä kasvoi 2,8%. Suhteellisesti eniten tehtävämäärä kasvoi Uusikaarlepyyssä
ja Luodossa.



A- ja B-tehtävät Mediaani 90 %
Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus
Ydintaajama 6:00 5:47 -0:13 9:00 9:15 +0:15
Muu taajama 8:00 8:23 +0:23 17:00 19:09 +2:09
Asuttu maaseutu 15:00 14:48 -0:12 26:00 28:04 +2:04

Palvelutasossa nähdään vastaava muutos kuin keskisellä ensihoitoalueella. Riskialueilla ”muu taajama”
ja ”asuttu maaseutu” palvelutaso heikkeni (26-55 sekuntia).

C- ja D-tehtävät 90 %
Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus
C-tehtävät 30:00 28:54 -1:06
D-tehtävät 120:00 40:55 -79:05

C- ja D-tehtävien osalta palvelutasotavoite toteutuu.

4. Eteläisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso

Tehtävämäärät 2019-2020:

2019 2020 Muutos
Eteläinen ensihoitoalue 3480 3416 -1,8%

Närpiö 1342 1287 -4,1%
Kristiinankaupunki 1174 1105 -5,9%
Maalahti 592 624 +5,4%
Kaskinen 191 180 -5,8%
Korsnäs 181 220 +21,5%

Ensihoitotehtävien määrä laski eteläisellä ensihoitoalueella, tehtävämäärä kasvoi ainoastaan
Maalahdessa ja Korsnäsissä.

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 %
Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus
Muu taajama 8:00 9:18 +1:18 17:00 21:23 +4:23
Asuttu maaseutu 15:00 16:26 +1:26 26:00 28:10 +2:10



Palvelutaso heikkeni ”muu taajama” riskialueella, kuten koko sairaanhoitopiirissä on tapahtunut.
Asutulla maaseudulla palvelutaso pysyi oleellisesti ennallaan, riskialueella on vuosittain n. 270 tehtävää.

C- ja D-tehtävät 90 %
Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus
C-tehtävät 30:00 33:22 +3:22
D-tehtävät 120:00 49:24 -70:36

C- ja D-tehtävissä palvelutasotavoite toteutuu.

5. Yhteenveto

Nähty palvelutason lasku edustaa kansallisella tasolla tapahtunutta muutosta. Muutos on alkanut 2019,
jolloin käyttöön otettu hätäkeskuksen tietojärjestelmä ja siinä käytetty riskinarviomalli aiheuttivat rajun
nousun A/B-tehtävien määrässä. Palvelutason heikkeneminen on jatkunut edelleen vuonna 2020,
johtuen puhjenneesta pandemiasta, joka on rajoittanut ensivasteyksiköiden käyttöä. Muutosten ei
katsota johtuvan todellisen palvelutarpeen kasvusta.

Ambulanssien osalta tavoittamisviiveet ovat heikentyneet merkittävästi vähemmän, kuin tilastoissa
esitetty nopeimman yksikön viiveen kasvu. Etenkin riskialueluokassa ”muu taajama” nähdään
ensivasteyksiköillä saavutettavan hyödyn vähentyminen vuonna 2020.

Pandemiatilanteen rauhoituttua voidaan ensivasteyksiköiden käyttöä lisätä, ja samalla palauttaa
palvelutaso ydintaajamien ulkopuolisilla alueilla aiemmalle tasolle. Hätäkeskuksen tietojärjestelmän
riskinarviomallien kehitystyö jatkuu edelleen, joka mahdollisesti palauttaa A/B-tehtävien osuuden
lähemmäs aiemmin vallinnutta tasoa.
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