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Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 5/2021 

 

Ajankohta: Tiistai 11.1.2022 klo 13.00 -14.25 

Paikka: Teams-kokous 

Kutsutut: väliaikaiseen toimielimen (VATE) varsinaiset jäsenet. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt 

osallistumasta kokoukseen, hänen tulee ilmoittaa siitä varajäsenelleen. 

Läsnäolijat: Läsnä (x), poissa (-) 

Varsinainen jäsen Läsnä/Poissa Varajäsen  Läsnä/Poissa 

Marina Kinnunen, puheenjohtaja x Tero Mäki, varapuheenjohtaja  

Pia-Maria Sjöström x Sofia Svartsjö  

Erkki Penttinen x Annica Sundberg  

(Leif Holmlund) vt. Pia Vähäkangas x Tony Pellfolk  

Peter Nieminen x Peter Riddar  

Marjo Orava x Arja Tuomaala  

Carina Nåhls x Alice Backström  

Juha Post  Maria Liukkonen x 

Pia Nyman x -  

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl x Kerstin Granlund  

Lena Nystrand x Erica Backholm  

Petra Fager x Hanna Hattar  

Päivi Berg, sihteeri x Maria Hammar, varasihteeri  

Tero Mäki x Krister Fogelberg  

Otto Ilmonen  x Susanne Karlsson  

Kaija Metsänranta x Mikko Heiniluoma  

Stefan Svenfors x Gun Kapténs  

Rurik Ahlberg x Tom Holtti  

Juha Rikala x Tomas Häyry  

Mikaela Björklund x Mila Segervall  

Asiantuntija    

Suvi Einola x   
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ASIALISTA 
 

Pykälä 

§ 1 Kokouksen avaus 
§ 2 Väliaikaisen toimielimen kokoonpanon muutos 
§ 3 Kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 
§ 4 Väliaikaisen valmistelutoimielimen talousarvioseuranta 2021 ja talousarvio vuodeksi 2022 
§ 5 Muut asiat 
§ 6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

 

§ 1 Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 

- Todetaan kokoukseen osallistujat 

- Todetaan kokouksen laillisuus  

- Esityslistan hyväksyminen 

- Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa 

 PÄÄTÖSESITYS:  

- Todetaan kokous avatuksi ja lailliseksi, hyväksytään esityslista ja valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkistajaa pöytäkirjan sähköistä tarkastamista varten. 

 PÄÄTÖS: 

− Todettiin kokous avatuksi ja lailliseksi, hyväksyttiin käsiteltäväksi esityslista ja valittiin 

kaksi pöytäkirjantarkistajaa pöytäkirjan sähköistä tarkastamista varten. 

− Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Liukkonen ja Pia Nyman 

 

  

§ 2 Väliaikaisen toimielimen kokoonpanon muutos 

  

Hallintojohtaja Juha Post on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen työnantajan tehtäviin. Hänen 

varajäsensä Maria Liukkonen on kutsuttu kokoukseen. 

 

PÄÄTÖSESITYS: 

 

Väliaikainen toimielin 

1. Myöntää Juha Postille eron 

2. valitsee uuden jäsenen 
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PÄÄTÖS: 

 

Väliaikainen toimielin: 

1. Myönsi Juha Postille eron väliaikaisen toimielimen jäsenyydestä 

2. valitsi varsinaiseksi jäseneksi Maria Liukkosen 

3. valitsi varajäsenen; Petra Ollus 

 

 

§ 3 Kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 

Pohjanmaalla on hyvinvointialue valmistelua tehty jo kesästä 2020. Tammikuussa aloitti 
hyvinvointialueen kuntayhtymä toimintansa, joka siirsi jo 7000 tulevasta työntekijästä 
samaan organisaatioon. Vuoden 2023 alussa tulee sitten vielä pelastustoimi, erityishuollon 
palvelut, Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä Korsnäsin sosiaalipalvelut.  
 
Valmistelua edistetään nyt kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta sekä kolmen nimetyn 
työryhmän toimesta (erityishuolto, Kruunupyy ja pelastustoimi). Väliaikainen toimielin 
kokoontuu vuoden 2022 aikana kaksi kertaa: 11.1. ja 15.2. Tammikuun kokouksessa 
hyväksytään vuoden 2022 budjettiesitys ja helmikuun kokouksessa valmistellaan 
aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen asiat.    

 
Kokouksessa 11.1. käydään läpi suunnitelma toimielinmalliksi 2023 alkaen, aluevaltuuston ja 
aluehallituksen työsuunnitelma keväälle sekä kokousaikataulut, organisaatiomallin päivitys, 
hallintosäännön työsuunnitelma sekä saatujen valtionavustusten tilannekatsaus.   

 
  PÄÄTÖSESITYS: 

Väliaikainen toimielin merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi  ja jatkaa valmistelua 

aluevaltuustoa varten  

PÄÄTÖS: Väliaikainen toimielin merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi  ja jatkaa valmistelua    

                          aluevaltuustoa varten.  

 

  

  § 4 Väliaikaisen valmistelutoimielimen talousarvioseuranta 2021 ja talousarvio vuodeksi 2022 
 

 
Vuoden 2021 talousarvioseurannan arvioidaan nousevan myönnettyyn valtiontukisummaan, 
joka on 613 571 euroa. Tammikuun alussa 2022 toimintansa aloittaneen Pohjanmaan 
vapaaehtoisen hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelusta suurin osa on rahoitettu 
kuntien toimesta, miksi voidaan todeta, että hyvinvointialueen toimintaa ei olisi pystytty 
suunnittelemaan pelkästään valtiontuen avulla. Pohjanmaalla on vuonna 2021 käytetty 2 
miljoonaa euroa omia varoja, valtiolta erilaisiin rakennemuutoshankkeisiin yms. saadun noin 
2,5 miljoonan euron tuen lisäksi. Hankkeiden tarkoituksena on tukea hyvinvointialueen 
toiminnan aloittamista vuonna 2023. Lopullinen seuranta valmistuu, kun vuotta 2021 
koskevat tiedot saadaan koottua muutaman viikon kuluessa. 
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Valmistelun talousarvio vuodeksi 2022 on laadittu vuoden 2021 toteumaan nojaten ja sen 
perusteella, minkälaisia resursseja on arvioitu tarvittavan jäljellä olevaa 
hyvinvointialuevalmistelua varten. Valmisteluun osallistuu arviolta viitisenkymmentä 
henkeä, joiden työpanos on noin 55 % heidän kokoaikaisesta työstään. Henkilöstöresursseja 
hankitaan ostopalveluina Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymältä, mutta myös 
muilta mukana olevilta organisaatioilta. 
 
Nyt laadittu talousarvio on 4 miljoonaa euroa, kun taas tukea on myönnetty 1 932 523 euroa, 
miksi lisärahoitustarve on 2 067 477 euroa. Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa 
tarvitaan poikkeuksellisen paljon asiantuntijapalveluita, koska Kruunupyy muodostaa 
erikoistapauksen sen ollessa nyt Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunta sekä sen 
vuoksi, että Pohjanmaan alueella on kaksi pelastuslaitosta (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
pelastuslaitokset) sekä kaksi erityishuollosta vastaavaa kuntayhtymää, Kårkulla ja Eskoo. 
Molemmat organisaatiot ulottuvat useille alueille, miksi kumpaakaan ei voida liittää 
kokonaisuudessaan Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, ja se tekee asiasta tavallista 
monimutkaisemman. 
 
Ministeriön antamien tietojen mukaan hyvinvointialueiden valmistelussa tarvittava rahoitus 
turvataan, ja lisärahoitus voidaan tarvittaessa ottaa käsiteltäväksi valtion lisätalousarviossa 
2022. Hyvinvointialueella ei toisin sanoen ole tässä vaiheessa varmuutta lisärahoituksesta, 
vaan sen on jatkettava valmistelua hyväksytyn rahoituksen pohjalta. 

      

       Liite: TA 2022 VATE 

       PÄÄTÖSESITYS: 

Väliaikainen toimielin  

1. merkitsee talousarvioennusteen 2021 tiedoksi 
2. hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodeksi 2022 ehdollisesti liitteen mukaisesti niin, 

että  
― vuoden 2022 talousarvio lähetetään valtiovarainministeriöön ja sosiaali- ja 

terveysministeriöön lisärahoituspyyntöineen (kokonaistarve 3 998 262 €, lisärahoitustarve 
2 065 739 €) 

― henkilöstön kanssa solmittavat sopimukset voidaan keskeyttää, jos lisärahoitusta ei saada 
tai kaikkia sopimuksia ei voida toteuttaa rahoituksen puitteissa. 
 

PÄÄTÖS: Väliaikainen toimielin 

1. merkitsi talousarvioennusteen 2021 tiedoksi 
2. hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodeksi 2022 ehdollisesti korjatun liitteen 

mukaisesti niin, että  
― vuoden 2022 talousarvio lähetetään valtiovarainministeriöön ja sosiaali- ja 

terveysministeriöön lisärahoituspyyntöineen 
― henkilöstön kanssa solmittavat sopimukset voidaan keskeyttää, jos lisärahoitusta ei saada 

tai kaikkia sopimuksia ei voida toteuttaa rahoituksen puitteissa. 
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       § 5 Muut asiat 

        Väliaikaiselle toimielimelle toimitetaan tiedoksi oheismateriaalin mukaisesti:  

― Oheismateriaali 1: Monituottajuuden käsikirja, HALI ry 

― Oheismateriaali 2: Kohti uutta sotea, HALI ry 

― Oheismateriaali 3: Tiekartan tuki alueille, HALI ry 

― Oheismateriaali 4: Tehyn johtajat jaoston kannanotto  

― Oheismateriaali 5: Esitys hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi 

 

    PÄÄTÖSESITYS: 

Väliaikainen toimielin merkitsee asiat tiedoksi. 

    PÄÄTÖS: 
Väliaikainen toimielin merkitsi asiat tiedoksi. 

 
 

        

    § 6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

 - Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14.25 

 - seuraava kokous tiistai 15.2.2022  klo 13.00 – 15.00 

 

 

Tarkastettu ja hyväksytty sähköisesti  

11.1.2022  Maria Liukkonen  11.1.2022 Pia Nyman  

 


