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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä

Aika: 17.1.2022 klo 9.00 – 11:19

Paikka: Teams

Läsnäolijat: Hans Frantz jäsen,puheenjohtaja
Barbro Kloo  jäsen
Hans-Erik Lindqvist  jäsen
Greger Forsblom  jäsen
Per Hellman  jäsen
Raija Kujanpää  jäsen
Luisa Tast   varajäsen
Karita Ohlis  jäsen
Annica Haldin  jäsen
Aarne Kolehmainen  jäsen
Carola Lithén  jäsen
Patrick Ragnäs  jäsen
Mervi Rantala  jäsen

Asiantuntijat: Tuula Hartman lakimies
Suvi Einola muutosjohtaja § 25, läsnä 9:58-11:09
Tony Pellfolk toimialajohtaja § 28 läsnä 11:11- 11:19
Annica Sundberg toimialajohtaja § 28 läsnä 11:11-11:19

Muut läsnäolijat: Gösta Willman VALT pj.
Bernhard Bredbacka VALT I varapj.
Mikael Perjus VALT II varapj.

Esittelijät: Marina Kinnunen johtaja
Pia Vähäkangas vt. sektorijohtaja
Pia-Maria Sjöström sektorijohtaja
Erkki Penttinen sektorijohtaja

Sihteeri: Maria Liukkonen vt.hallintojohtaja

Pykälät: 21-29

Pöytäkirja allekirjoitettu:

Hans Frantz Maria Liukkonen
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja:

Hans- Erik Lindqvist Per Hellman

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa:

___/___-___/___.20___  ___________________________18    1       9     2          22

Pöytäkirja hyväksytty 17.1.2022         Pöytäkirja hyväksytty 17.1.2022

Pöytäkirja tarkastettu ja                      Pöytäkirja tarkastettu ja
hyväksytty 17.1.2022                          hyväksytty 17.1.2022
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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä
Aika: 17.1.2022 klo 9.00 – 11:19
Paikka: Teams

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 21 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3
§ 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4
§ 24 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 5
§ 25 Toimiala- ja megatrendikatsaus 6
§ 26 Johtajan päätökset 7
§ 27 Potilasturvallisuuden professuurin ylijäävän tehtäväosuuden käyttäminen asiakasturvallisuuden

työelämäprofessorin määräaikaiseen tehtävään 2022-2026 8
§ 28 Omaishoito- hoitopalkkioiden indeksitarkistukset ja sijaishoidon palkkiot 9
§ 29 Muut mahdolliset asiat 10
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Hallitus § 21 - 22 17.1.2022

§ 21 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimielin päättää
kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä
onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen.

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen.

Kokouksessa oli läsnä 12 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja,
valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Hans-Erik Lindqvist ja Per Hellman.

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hans-Erik Lindqvist ja Per
Hellman.
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Hallitus § 23 17.1.2022

§ 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun
antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,
lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

HALL: hyväksyi työjärjestyksen. Huomioitiin se, että esityslistan
toimittamisen jälkeen työjärjestyksen pykälien numerointi on
muuttunut kiireellisten kokoontumisten johdosta ja numerointi
korjataan jälkikäteen.
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Hallitus § 24 17.1.2022

§ 24 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus

Joht.
Hallitus saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan hyvinvointialueen kuntayhtymää koskevan
tilannekatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.

Tilannekatsauksessa käydään läpi hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittisen ohjausryhmän
viimeisimmässä kokouksessa käsiteltyjä asioita sekä muita valmisteluasioita, jotka ovat
valmistelussa virkamiestasolla, sote-ohjausryhmässä ja koordinaationeuvottelukunnassa.

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi johtajan tilannekatsauksen.

HALL: Hallitus merkitsi asian tiedoksi keskustelun jälkeen.
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Hallitus § 25 17.1.2022

§ 25 Toimiala- ja megatrendikatsaus

Joht.
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2022. Toiminnan
strategista johtamista varten hyvinvointialue on laatinut toimiala- ja megatrendikatsauksen, jossa
esiin nousevat teemat toimivat suuntaviittoina hyvinvointialueen jatkokehittämisessä. Toimiala- ja
megatrendikatsaus tarjoaa tiiviin kuvauksen sosiaali- ja terveysalan työllisyydestä,
kustannuksista, tuottavuudesta, tarpeesta ja tulevaisuuden kuvasta niin koko Suomessa kuin
tarkemmin Pohjanmaalla. Katsaus käydään läpi kokouksessa.  Toimiala- ja megatrendikatsaus
tullaan käymään läpi myös aluevaltuuston ja hallituksen kanssa myöhemmin talvella, jotta se
huomioidaan vuoden 2023 toiminta- ja talousarviota tehdessä ja strategioita päivitettäessä.

JOHT: ehdottaa, että hallitus käy keskustelua toimiala- ja megatrendi-
katsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

HALL: Muutosjohtaja Suvi Einola oli kokouksessa esittelemässä asiaa
sektorijohtajien Erkki Penttisen, Pia-Maria Sjöströmin ja Pia
Vähäkankaan kanssa.

Hallitus kävi keskustelua katsauksesta ja merkitsi sen tiedoksi.
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Hallitus § 26 17.1.2022

§ 26 Johtajan päätökset

Joht.
Liitteenä johtajan päätösluettelo

Johtajan päätökset LIITE § 15

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelon tiedoksi.

HALL: Hallitus merkitsi päätösluettelon tiedoksi.
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Hallitus § 27 17.1.2022

§ 27 Potilasturvallisuuden professuurin ylijäävän tehtäväosuuden käyttäminen
asiakasturvallisuuden työelämäprofessorin määräaikaiseen tehtävään 2022-2026

Joht.
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyväksyi vuonna 2018 potilasturvallisuuden professuurin
perustamisen Turun yliopistoon toimipaikkana Vaasan sairaanhoitopiiri. Tehtävään on nimitetty
1.8.2020 alkaen LT, erikoislääkäri Tuija Ikonen, joka toimii myös Vaasan sairaanhoitopiirin
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johtajana. Tästä johtuen professuurin täyttöaste on ollut
vain 70 %.

Hyvinvointikuntayhtymän perustamisen johdosta sosiaalipalvelujen asiakasturvallisuuden
merkitys integroiduissa palveluissa on kasvava. Jäljelle jäävä professuurin rahoitusosuus (20 %)
on tarkoituksenmukaista osoittaa asiakasturvallisuuden tutkimukseen ja opetukseen. Turun
yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta on alustavissa neuvotteluissa ilmaissut
kiinnostuksensa kutsua Pohjanmaan hyvinvointialueen suositteleman akateemisesti ja
työelämässä ansioituneen henkilön osa-aikaiseksi asiakasturvallisuuden työelämäprofessoriksi
vuosiksi 2022-2026.

Tehtävään ehdotetaan TtT Hanna Tiirinkiä, joka toimii sosiaali- ja terveydenhuollon
onnettomuuksien tutkintahaaran johtavana tutkijana Onnettomuustutkintakeskuksessa (OTKES).

Suunnitelma: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori
           OHEISMATERIAALI § 15

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväskyy suunnitelman.

HALL: Hallitus hyväksyi suunnitelman esityksen mukaan.
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Hallitus § 28 17.1.2022

§ 28 Omaishoito- hoitopalkkioiden indeksitarkistukset ja sijaishoidon palkkiot

Sektorijoht P Vähäkangas

Valmistelu: Toimialajohtajat Annica Sundberg ja Tony Pellfolk
Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 6 §:n mukaan hoitopalkkion ja sijaishoidon palkkion
määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palkkakertoimella.

Palkkakertoimen muutos vuonna 2022 on 2,46 % vuoteen 2021 verrattuna. Alin hoitopalkkio on
siten 423,61 euroa kuukaudessa, kun taas hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana alin
summa on 847,22 euroa kuukaudessa. Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus on 16.12. (§ 105)
vahvistanut uusien omaishoitajien hoitopalkkiot 1.1.2022 lähtien. Tätä ajankohtaa ennen
solmittujen sopimusten hoitopalkkioihin ehdotetaan tehtävän 2,46 %:n indeksitarkistus vuoteen
2021 verrattuna kuntainfon 7/2021 mukaisesti.

Kuntainfo 7/2021 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022 LIITE § 17

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää, että sijaishoidon palkkioihin tehdään
2,46 %:n indeksitarkistus vuoteen 2021 verrattuna kuten myös
hoitopalkkioon niiden omaishoitajien osalta, joiden kanssa on solmittu
sopimus ennen 1.1.2022.

HALL: Toimialajohtajat Tony Pellfolk ja Annica Sundberg olivat kokouksessa
asian käsittelyn aikana.

Hallitus päättää, että sijaishoidon palkkioihin tehdään 2,46 %:n
indeksitarkistus vuoteen 2021 verrattuna kuten myös hoitopalkkioon
niiden omaishoitajien osalta, joiden kanssa on solmittu sopimus ennen
1.1.2022.
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Hallitus § 29 17.1.2022

§ 29 Muut mahdolliset asiat

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat päätetään
hallituksen kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää
kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole ja päätti kokouksen klo 11:19.
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Hallituksen kokous 17.1.2022

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 21-26,29

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 27-28

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Pöytäkirja sivu
12(12)

nro 5/2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi
Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7)
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3)
päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista
perjantaihin klo 9-14.
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