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 Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 2/2022 

 

   

Ajankohta: Tiistai 23.2.2022 klo 13.00 -15.06 

 

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 

(poissa § 19 käsittelyn ajan klo 

14.40-14.54) 

x Tero Mäki, varapuheenjohtaja  

Pia-Maria Sjöström,  

poistui klo 14.00 

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  

Maria Liukkonen x Petra Ollus  

Pia Nyman x -  

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl, esittelijänä 

§ 19 klo 14.40-14.54 

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  - Susanne Karlsson - 

Kaija Metsänranta,  

poistui klo 14.59 

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   

Kimmo Tiira § 1-2,  

poistui klo 13.25 

x   

 

 

Pöytäkirjan sähköisesti tarkastettu ja hyväksytty:  

 

 

  24.2.2022  24.2.2022 

  Petra Fager  Mari Plukka  
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Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia     Sivu 
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§ 1 Kokouksen avaus 

 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 

- Todetaan kokoukseen osallistujat  

- Todetaan kokouksen laillisuus  

- Esityslistan hyväksyminen 

- Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa 

PÄÄTÖSESITYS:  

Todetaan kokous avatuksi, todetaan osallistujat ja kokous lailliseksi, hyväksytään esityslista  

ja valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Plukka ja Petra Fager pöytäkirjan sähköistä 

tarkastamista varten. 

 

 PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen, todettiin osallistujat sekä kokouksen laillisuus. Esityslista 

hyväksyttiin ja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Plukka ja Petra Fager sähköistä 

tarkastamista varten.  

 

 Lisäksi puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen Pohjanmaan valmistelutilanteesta ja 

kansallisen vastuuvalmistelijaverkoston kokouksesta.  

 

§ 2 Valtionavustuksen myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen 

 
Pohjanmaan hyvinvointialue on hakenut 22.10.2021 saapuneella hakemuksella 33 100 

895,75 euroa valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen. Hakijalta on pyydetty lisäselvitystä 12.11.2021, j a 

vastaus on saapunut 26.11.2021. Lisäselvityksen myötä hakija on tarkentanut haettavan 

valtionavustuksen suuruudeksi 31 965 895,75 euroa. Hakija on lisäselvityksessään 

tarkentanut ja perustellut hakemustaan eri tehtäväkokonaisuuksissa. 

Lisäselvityksessä esitetyt perustelut ovat hyvinvointialueen tunnistamia välttämättömiä 
toimenpiteitä häiriöttömän järjestämisvastuun siirron näkökulmasta vuosina 2021-2025. 
Uudistukseen kuulumattomat työt on poistettu lisäselvityksestä. 
 
Hakemuksessa on haettu avustusta seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: Hallinnolliset tehtävät, 
Toimialariippumattomat hallinnon järjestelmät, Toimialasidonnaiset järjestelmät, ICT-infra, 
ICT-infran järjestelmät ja muut tehtävät (kaksikielisyydestä aiheutuvat kustannukset).  

 
Sosiaali- ja terveysministeriön ratkaisu 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Pohjanmaan hyvinvointialueelle hankeavustuksena 
yhteensä 8 698 256,63 euroa valtionavustusta hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen yhteydessä toteutettavan 
tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja 
toteutukseen seuraavasti: 
 
1 491 884,61 euroa, joka tulee käytettäväksi, kun tämä päätös on allekirjoitettu, 
 
7 206 372,02 euroa ehdollisena siten, että avustus on käytettävissä, mikäli eduskunta        
vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan esitetyn suuruisena valtion vuoden 
2022 talousarviossa. 
 
Ministeriö ilmoittaa erikseen vuoden 2022 talousarvion vahvistamisen jälkeen ehdollisen 
avustuksen tulosta käytettäväksi. Avustusta saa käyttää kaikkiin hyvinvointialueen, Helsingin 
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kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 
2021-2026 annettuun valtioneuvoston asetuksen (820/2021) 3 § 2 momentissa mainittuihin 
käyttötarkoituksiin. 
 
Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.7.2021 - 31.12.2025 syntyviin 
kustannuksiin. Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä. 
 
Avustusta saa käyttää avustuksen saajan (hankehallinnoija) toiminnan kustannuksiin sekä alla 
lueteltujen avustuksen käyttäjien (osatoteuttajat) toiminnan kustannuksiin (yhdessä 
"hanketoimijat"). 
 
Osatoteuttajat ovat seuraavat: Kaskö – Kaskinen, Korsnäs, Kristinestad – Kristiinankaupunki, 
Laihela – Laihia, Larsmo – Luoto, Malax – Maalahti, Korsholm – Mustasaari, Närpes – Närpiö, 
Pedersöre, Jakobstad – Pietarsaari, Nykarleby – Uusikarlepyy, Vasa – Vaasa, Vaasan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Vora – Vöyri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, 
Kårkulla samkommun, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, 
Kruunupyyn kunta, Korsnäs kommun, Helsingin ja Uudenmaan sairaan hoitopiirin 
kuntayhtymä ja HUS-yhtymä.  
 
Esitys saadun ensimmäisen vaiheen valtion avustuksen tehtäväkokonaisuuksien 
käyttökohteista perustuu STM:n alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisen jaottelun ja 
käyttökohteiden priorisointiin:  

 

 Hallinnolliset tehtävät:   esitys    463 900,00 € 

 Toimialariippumattomat hallinnon järjestelmät   esitys 3 295 000,00 € 

 Toimialasidonnaiset järjestelmät   esitys 1 942 900,00 € 

 ICT-infra     esitys 1 925 732,00 € 

 ICT-infran järjestelmät    esitys    360 000,00 € 

 Muut tehtävät (kaksikielisyydestä aiheutuvat kustannukset)  esitys    176 220,00 € 

Kohdentamaton avustus Pela, Eskoo, Kårkulla, Kruunupyy ja Korsnäs 534 504,63 € 

        

Yhteensä                  8 698 256,63 € 

 

Liite: Pohjanmaan ICT-muutos   
 

PÄÄTÖSESITYS:  

  Ehdotetaan, että väliaikainen toimielin valtuuttaa ICT-valmistelua johtavan viranhaltijan  

 käynnistämään Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän valtionavustukseen esitetyn 

alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisten priorisoitujen käyttökohteiden tehtävät. 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

§ 3 Valtionavustuksen hakeminen Sosiaali- ja terveysministeriöstä Suomen kestävän kasvun 

ohjelman hankkeille vuonna 2022 
 

Suomen Kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, 
investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman 
rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline 
jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan 
ylivoimaisesti suurin. Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:  
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1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa  
2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien 

saataville  
3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi 
4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja 

kustannusvaikuttavuuden lisääminen 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarista 4, joka koskee 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden 
lisäämistä, ja osin pilarista 3, joka koskee työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän 
kasvun vauhdittamiseksi.  

 
Avustusten myöntäminen on jaettu kahteen vaiheeseen siten, että avustusten käyttöajat 
muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäinen hakuaika päättyy 18.2.2022 ja 
koskee vuotta 2022. Toinen haku toteutetaan syksyllä 2022 ja koskee vuosia 2023-2025.  

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä hakee hankesuunnitelman mukaisesti 
valtionavustusta 2 699 500,00 € vuodelle 2022. Hankeoppaan mukaisesti hakemuksen liitteinä 
toimitetaan: hankesuunnitelma, aiesitoumuslomake (palautus 31.3.2022 mennessä), 
talousarviolaskelmat investoinneittain sekä ”Do no Significant Harm-selvitys  

 

Liite 1. Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa hankesuunnitelma 
Liite 2. Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa talousarvio 

Liite 3. Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa Do No Significant Harm- selvitys 
 

 

PÄÄTÖSESITYS:  

  Esitetään, että väliaikainen toimielin 

 

1. merkitsee tiedoksi Pohjanmaan RR-hankesuunnitelman (Prima Botnia – Hyvinvoiva 
Pohjanmaa) ja määräaikaan 18.2.2022 mennessä palautetun hankehakemuksen liitteineen.  

2. Lähettää asian tiedoksi aluevaltuustolle, jonka toimikaudelle toinen rahoitushaku syksyllä 
2022 kohdistuu  

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti. 

 

 

§ 4 Aluevaltuuston 7.3.2022 kokouksen valmistelu 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanoa koskeva laki  
(616/2021) määrittää § 17 hyvinvointialueen järjestäytymisestä siten, että ensimmäisten 
aluevaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen aluevaltuuston on viipymättä järjestäydyttävä ja 
valittava aluehallitus ja muut hyvinvointialueen toimielimet sekä ryhdyttävä muihin 
toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämiseksi. 

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 
käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen. 

7.3.2022 aluevaltuuston listan aloituspykälät: 
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 § 1 Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen sekä esityslistan 
hyväksyminen (iältään vanhin valtuutettu avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes 
valtuuston on valinnut puheenjohtajan) 

 § 2 Aluevaltuuston kokouksen puheenjohtajan valitseminen 

 § 3 Aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen 

 § 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

PÄÄTÖSESITYS: 

Väliaikainen toimielin hyväksyy aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen esityslistan ja kutsuu 

valtuutetut kokoukseen. Hyväksytään pykälät 1-4 ensimmäisen kokouksen esityslistalle 

vietäviksi. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 

    

 

§ 5 Aluevaalien 2022 vaalituloksen toteaminen: valtuutetut ja varavaltuutetut 
 

Pääosin maakuntajakoon perustuvat hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. 

Pohjanmaan itsehallinnollinen hyvinvointialue vastaa maakunnan 14 kunnan sosiaali- ja 

terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Ylintä valtaa hyvinvointialueella käyttää  

välittömillä, salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla valittu aluevaltuusto. Vaalipiirinä on 

hyvinvointialue.  

 

Suomen historian ensimmäiset alevaalit toimitettiin 23.1.2022. Aluevaalien ennakkoäänestys 

kotimaassa toimitettiin 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.2022. Ensimmäisissä vaaleissa 

valittujen aluevaltuustojen toimikausi on 1.3.2022 -31.5.2025. Vuodesta 2025 eteenpäin 

aluevaalit järjestetään samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.  

 

Pohjanmaan aluevaalilautakunta kokoontui kuntien keskusvaalilautakutien suorittamien 

tarkastuslaskentojen jälkeen 26.1.2022 vahvistamaan hyvinvointialueen vaalituloksen. 

Aluevaalilautakunta vahvisti vaalituloksen, jossa Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 

valittiin 59 jäsentä ja 61 varajäsentä (yhden paikan saaneilla kahdella puolueella on kaksi 

varajäsentä kullakin). Äänestysprosentti Pohjanmaalla oli 53,9, mikä oli korkein koko maassa. 

Alueen kunnissa vaihteluväli äänestysprosentissa oli 48,7 – 66,3. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston vahvistettu paikkajako puolueittain on seuraava: 

 

- Suomen Ruotsalainen kansanpuolue  32 paikkaa 

- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 8 paikkaa 

- Kansallinen Kokoomus  6 paikkaa 

- Perussuomalaiset   5 paikkaa 

- Suomen Kristillisdemokraatit 4 paikkaa 

- Suomen Keskusta  2 paikkaa 

- Vihreä Liitto                 1 paikka 

- Vasemmistoliitto  1 paikka 

 

Liite: RT26 Valitut aluevaltuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain 
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PÄÄTÖSESITYS:  

Väliaikainen toimielin merkitsee aluevaalilautakunnan vahvistaman vaalituloksen tiedoksi ja 

lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle. 

 

PÄÄTÖS:   Väliaikainen toimielin merkitsi aluevaalilautakunnan vahvistaman vaalituloksen tiedoksi ja 

lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle. 

 

 

§ 6 Puheoikeus 7.3.2022 valtuustokokouksessa 
 

Toimielin päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessaan.  

 

PÄÄTÖSESITYS:  

Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että 7.3.2022 aluevaltuuston kokouksessa  

myönnetään puheoikeus seuraaville Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän  

viranhaltijoille: kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, HR-johtaja, vt. hallintojohtaja ja lakimies.  

Lisäksi puhe-oikeutta esitetään Juha Postille, joka on toiminut konsulttina  

hallintosääntövalmistelussa. 

 

PÄÄTÖS:  Esityksen mukaan.  

     

§ 7 Hallintosäännön hyväksyminen   

 
Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen hallintosäännöstä (Laki hyvinvointialueesta 611/2021)  

22 §. Ko. Lain 95 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: 

a) toimielimet ja johtaminen; 

b) aluehallituksen puheenjohtajan tehtävistä; 

c) henkilöstöorganisaatiosta; 

d) taloudenhoidosta; 

e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 

f) sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta; 

 

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: 

a) toimivallan siirtäminen; 

b) toimielinten kokoontumisesta; 

c) varajäsenten kutsumisesta; 

d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 

e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 

f) aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden 

toimielinten kokouksissa; 

g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 

h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten hyvinvointialue huolehtii, että 

sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat 

tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; 

i) esittelystä; 
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j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; 

k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 

 

l) tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä; 

m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; 

n) jäsenen tai palvelun käyttäjän tekemän (laki hyvinvointialueista 30 §) aloitteen käsittelystä 

ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista; 

o) viestinnän periaatteista; 

p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 

 

3) aluevaltuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: 

a) aluevaltuuston kokousmenettely; 

b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; 

c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; 

d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; 

e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti; 

f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen 

kokouksen kulun turvaamiseksi. 

 

Hallintosäännössä annetaan lisäksi sellaiset tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa 

(423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen 

hallinnossa. 

Hyvinvointialueen toiminnan aloittamiseksi tarpeelliset määräykset hallintosäännöstä on 

hyväksyttävä ja käsiteltävä aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.  

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään valmisteltiin hallintosääntö vuoden 2021 aikana. 

Prosessi tehtiin laajasti osallistaen ja kunnilla oli mahdollisuus sitä kommentoida. 

Itsehallinnollisen Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntöä on siis kehitetty 

kuntayhtymässä hyväksytyn hallintosäännön pohjalta. Päivityksessä on hyödynnetty sekä uutta 

lainsäädäntöä sekä Kuntaliiton tekemää malli hallintosääntöä.   

Hallintosäännöstä puuttuu vielä liite 1 eli ”Toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa ja 

poikkeusoloissa” sekä § 89 eli tarkastuslautakunnan tehtävät, jotka täytyy lisätä vasta 

tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta.  

Hallintosääntö otetaan vielä vuoden aikana uudestaan käsittelyn, jolloin voidaan tehdä 

tarkennuksia sekä hyväksyä puuttuvat osuudet.  

Liite: Pohjanmaan hyvinvointialue, hallintosääntöluonnos (23.2.2022) 

 

PÄÄTÖSESITYS:  

                          Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto 

 

1. hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön lukuun ottamatta puuttuvaa liitettä 

1 eli ”Toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa” sekä § 89 

tarkastuslautakunnan tehtävät, jotka täytyy lisätä vasta tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. 

2. sitoutuu päivittämään ja täydentämään hallintosääntöä tarvittavilla muutoksilla kuluvan 

vuoden aikana  

3. Hallintosääntö astuu voimaan välittömästi 7.3.2022. 
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PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin kohdat 1-3 esityksen mukaan. 

 

Keskustelussa saatiin ehdotuksia pykäliin § 4, § 25 ja § 154. Huomioidaan saadut ehdotukset 

hallintosäännön jatkotyöskentelyssä samalla kun huomioidaan valtuutetuilta määräaikaan 28.2. 

mennessä saadut kommentit. Hallintosääntö viimeistellään hyväksyttäväksi esitettävässä 

muodossa kommenttien perusteella valtuuston 7.3.2022 kokoukseen. 

 

 Puheenjohtajalle myönnetään oikeus teknisiin korjauksiin. 

 

 
§ 8 Luottamushenkilöiden matkustus- ja palkkiosääntö 

 

Aluevaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista (Laki 

hyvinvointialueesta 611/2021,4 luku 22 § kohta 11 sekä 10 luku 87 §). 

Luottamushenkilöille maksetaan  

1. Kokouspalkkiota 

2. korvausta ansionmenetyksestä sekä sijaisen tai lastenhoitajan palkkaamisesta tai 

korvaukseen muusta vastaavasta syystä sekä  

3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa 

Aluevaltuusto voi päättää, että aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat sekä (lautakuntien) valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai 

osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Aluevaltuusto päättää valinnan yhteydessä päätoimiselle ja 

osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Vuosiloma, 

sairausloma ja perhevapaat sekä työterveyshuollon palvelut määräytyvät samoin perustein kuin 

hyvinvointialueen viranhaltijoilla (§ 85). 

Liite: Luottamushenkilöiden palkkio ja matkustussääntö, 23.2.2022 

PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että luottamushenkilöiden palkkio ja                   

matkustussääntö hyväksytään esitetyssä muodossa. Mahdollinen osa-aikaisen 

luottamushenkilön palkkaamisesta valmistellaan tuleviin aluevaltuuston kokouksiin 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännössä esitetyt palkkiosummat. 

Luottamushenkilöillä on lisäksi oikeus ansiomenetyskorvauksiin. 

 

 Puheenjohtajalle myönnetään oikeus tarvittaessa tarkistaa summia ennen valtuuston 

kokousta. 

 

  

§ 9 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta 
 

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten. 

 

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston 

puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on 

allekirjoitettava ilmoitus 
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PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että mahdollisten valtuustoryhmien  

muodostamisesta annetaan kirjallinen ilmoitus aluevaltuuston puheenjohtajalle 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 

§ 10 Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2022-2025  

 

Laissa hyvinvointialueista sen 4 luvun 26 §:ssä määrätään, että aluevaltuusto valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudeksi 

2022-2025, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston 

toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa 

vaalitoimituksessa. 

 

Aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 

aluehallituksen kokouksissa. 

 

Hallintosäännössä on määritetty puheenjohtajiston koko (16 luku § 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toimittaa puheenjohtajan ja  

neljän varapuheenjohtajan valinnan 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 

§ 11 Aluehallituksen valinta toimikaudeksi 2022-2025 

 

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) § 35 määrittelee, että hyvinvointialueella on oltava 

aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Aluehallituksen jäsenet valitsee 

aluevaltuusto.  

 

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) § 38 mukaan aluevaltuusto tai muu vastaava toimielin 

valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 

varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Aluevaltuusto voi päättää, että aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat sekä lautakuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina 

luottamushenkilöinä. 

 

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) § 43 määrittelee aluehallituksen tehtävät seuraavasti: 

 

1. vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2. vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 

valvonnasta; 

3. valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa 

hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa; 

4. edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen 

henkilöstöpolitiikasta; 

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


                 PÖYTÄKIRJA 

11 (18)  

Väliaikainen toimielin, kokous nro 2/2022 -23.2.2022 

 

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 

5. vastata hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta; 

6. vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen 

järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta; 

7. huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä; 

8. huolehtia hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. 

 

 

Aluehallituksen tehtävistä hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksessa ja 

konsernivalvonnassa säädetään 50 §:ssä. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallituksessa on 13 jäsentä (3. luku 

§13).   

 
PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toimittaa aluehallituksen  

jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinnan.  

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 

§ 12 Aluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2022-2025  

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 3 luku 13 §  

määrittää aluehallituksen puheenjohtajiston. 

 

Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 

varapuheenjohtajia toimikaudeksi 2022-2025, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että toimikausi 

on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan 

samassa vaalitoimituksessa. 

 
PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toimittaa aluehallituksen  

puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinnan. 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 

§ 13 Tarkastuslautakunnan valinta vaalikaudeksi 2022-2025 ja puheenjohtajiston asettaminen 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 3 luvun 14 §:n mukaan 

tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.  Aluevaltuusto valitsee lautakunnan 

jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee 

olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 14 luvun 89 §:n mukaan tarkastuslautakunta 

huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden 

tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja 

talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä 

sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. 
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Tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös 

hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille. 

 

Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 14 luvun 125 §:ssä määrätään, tarkastuslautakunta: 

1. hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman; 

2. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien 

suorittamista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi; 

3. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat 

tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 

edellyttämässä laajuudessa; 

4. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen 

tarkastuksen, sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta 

tarkoituksenmukaisella tavalla; 

5. valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa 

sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle kaksi (2) kertaa vuodessa ja 

huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen 

verkkosivuilla; 

6. on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä sekä 

7. vastaa tiedottamisesta. 

 

Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti 

aluevaltuustolle. Muu tiedottaminen tapahtuu tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. 

Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita 

tiedottamisen periaatteista. 

 

PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toimittaa  

tarkastuslautakunnan valinnan ja valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 

 

§ 14 Kansalliskielilautakunnan asettaminen ja puheenjohtajiston valinta 

  

Kaksikielisellä hyvinvointialueella on kansalliskielilautakunta. Lautakunnan jäseniksi valitaan 

hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä (Laki hyvinvointialueesta 611/2021 § 33).  

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan kansalliskielilautakunnassa on  

yhdeksän (9) jäsentä (3 luku § 15). Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on (Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 4 luku 18 

§): 

 

1. selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten 

oikeuksien käytännön toteutumiseen; 
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2. selvittää, arvioida ja määritellä hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien 

palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua; 

3. selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia 

toimenpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä 

henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämiseksi; 

4. kaksikielisellä hyvinvointialueella, jonka vähemmistökieli on ruotsi, tehdä ehdotuksia 

kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 39 §:ssä tarkoitetun sopimuksen  

sisällöksi, antaa sopimuksesta lausunto aluevaltuustolle sekä seurata sopimuksen 

toteutumista. 

 

Lautakunnan on annettava vuosittain aluehallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen 

toteutumisesta. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin lautakunnan 

antama kertomus antaa aihetta. 

 

Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa. 

 

 

PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toimittaa  

kansalliskielilautakunnan valinnan ja valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 

§ 15 Aluevaalilautakunnan asettaminen ja puheenjohtajiston valinta 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (4 luku 16 §) mukaan aluevaalilautakunnassa 

on viisi (5) jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 

muut jäsenet.  

 

Aluevaltuusto valitsee varsinaisten jäsenten lisäksi lautakunnalle viisi (5) varajäsentä, jotka 

asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 

PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toimittaa  

aluevaalilautakunnan valinnan ja valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 
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§ 16 Tilintarkastajan valinta ajalle 2021-2022 

 

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella tilintarkastajien valinta valtuuston 

käsittelyä varten. 

 

Koska varsinaista toiminnan alkamista 1.1.2023 edeltää 1,5 vuoden suunnittelu ja valmistelu, 

ehdotetaan, että hyvinvointialueen vuosien 2021-2022 valmistelun hallintoa ja taloutta koske-

van lakisääteisen tarkastuksen tarkastuspalveluista tehdään suorahankinta sillä perusteella, 

että suurin osa valmistelun kustannuksista syntyy palvelujen ostoina Pohjanmaan hyvinvointi-

alueen kuntayhtymältä ja että silloin on kokonaistaloudellisesti edullisinta, että hyvinvointi-

alueen valmistelutoiminnan tarkastuksesta huolehtii sama tilintarkastusyhteisö, joka huolehtii 

kuntayhtymän tarkastuksesta.  

 

Hankinnan arvo luokitellaan pienhankinnaksi, johon ei sovelleta julkisista hankinnoista annet-

tua lakia (1397/2016). Sen vuoksi hankintayksiköllä on oma harkintavalta tarkoituksenmukai- 

simman hankintamenettelyn suhteen. Nykytilanteessa ei ole käsitystä siitä, mitä täydessä toi-

minnassa olevan organisaation tarkastus merkitsisi, minkä vuoksi vuoden 2023 tarkastuspal-

veluista tehdään uusi hankinta myöhemmin.  

 

Oheisen tarjouksen mukaan BDO Audiator arvioi vuosien 2021 ja 2022 tarkastuksen kestävän 

2,5 ja 4 päivää, ja kokonaishinta on 4.179,50 euroa ilman arvonlisäveroa. 

 
PÄÄTÖSESITYS:  

      Väliaikainen valmistelutoimielin ehdottaa valtuustolle, että BDO Audiator valitaan     

tilintarkastusyhteisöksi huolehtimaan kauden 2021-2022 talouden ja hallinnon tarkastuksesta. 

 
PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 

§ 17 Vuoden 2021 tilivelvollisista päättäminen  

  

Väliaikaisella valmistelutoimielimellä ja sen puheenjohtajilla on tilivelvollisen vastuu valmistelu-

vuoden 2021 kirjanpidosta ja hallinnosta. 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisia ovat esittelijät, jotka ovat hallintosäännön mukaan 

johtaja ja sektorijohtajat. 

PÄÄTÖSESITYS:  
                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että Pohjanmaan hyvinvointialueen  t

 tilivelvollisia 2021 ovat hallintosäännön mukaisesti johtaja ja sektorijohtajat. 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 

§ 18 Henkilökunnan liikkeenluovutus Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja valmistelu 2022 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) määrittää henkilöstön asemasta 3 

luku § 18. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan 

henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään 
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katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai 

kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden 

siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen vapaaehtoisen kuntayhtymän toiminta käynnistyi 1.1.2022. 

Kuntayhtymään rekrytoitiin hakumenettelyllä ylin johto, keskijohto sekä osittain henkilöstö eri 

asiantuntijatehtäviin (n. 100 henkilöä).  Koko muu henkilöstö siirtyi hyvinvointikuntayhtymään 

liikkeenluovutuksella 1.1.2022. Koulukuraattorien ja koulupsykologien osalta kunnat saivat itse 

päättää, tapahtuiko oppilashuollon työntekijöiden siirtyminen vapaaehtoiseen kuntayhtymään 

1/2022, kouluvuoden alkaessa 8/2022 tai tuleeko se tapahtumaan 1.1.2023. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueeseen 2023 sisältyy nykyisen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän toimintojen lisäksi koko maakunnan alueen pelastustoimi, Kruunupyyn sosiaali- 

ja terveystoimi, Korsnäsin sosiaalipalveluiden tehtävät, erityishuoltopiirien tehtävät sekä 

oppilashuollon koulukuraattorit ja koulupsykologit. Tukipalveluhenkilöstön osalta tarkastellaan 

liikkeenluovutus ja sijoittumispaikka erikseen (hyvinvointialue tai in-house yhtiö). 

 

Koko henkilöstö siirtyy itsehallinnolliselle hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella 1.1.2023 

alkaen.  Siirtyvä henkilöstö on  

 

- Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö 

- Pohjanmaan pelastuslaitoksen henkilöstö 

- Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastustoimen henkilöstö siltä osin, kun tehtävien hoito 

liittyy Pohjanmaan alueeseen 

- Korsnäsin kunnan sosiaalitoimen henkilöstö 

- Soite hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö siltä osin, kun työtehtävät kohdistuvat Kruunupyyn 

alueella suoritettaviin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluihin 

- Kuntien oppilashuollon koulupsykologit ja koulukuraattorit siltä osin, kun he eivät ole jo 

siirtyneet Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2022 tai 1.8.2022 alkaen 

- Erityishuollon kuntayhtymien henkilöstöä siltä osin, kun he kuuluvat Pohjanmaan alueelle 

 

Hyvinvointialuevalmisteluun ei palkata erillistä valmisteluhenkilöstöä. 

Hyvinvointikuntayhtymän viranhaltijat valmistelevat ostopalveluna itsehallinnollista 

hyvinvointialuetta omien virkatehtäviensä ohessa 2022 aikana. Valmistelevia viranhaltijoita 

ovat johtaja, hallintojohtaja, HR-johtaja, talousjohtaja, muutosjohtaja, laatujohtaja, johtava 

lääkäri, sosiaalijohtaja, johtava ylihoitaja, sektorijohtajat (3 kpl ikäsektoreittain), 

viestintäjohtaja ja toimialajohtajat (6). Pelastustoimen valmistelua johtaa Pohjanmaan 

pelastuslaitoksen johtaja ja tämä työpanos ostetaan Pohjanmaan pelastuslaitokselta.  

Lisäksi muiden viranhaltijoiden työosuutta ostetaan Pohjanmaan hyvinvointialueelta 

tarvittavissa määrin.  

 

PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto  

 

1. Merkitsee tiedoksi laissa määritellyn henkilöstön aseman ja liikkeenluovutuksen määräykset 

2. Hyväksyy, että vuoden 2022 aikana hyvinvointikuntayhtymän viranhaltijat valmistelevat 

hyvinvointialuetta ostopalveluna oman viranhoitonsa ohessa ja valtuuttaa viranhaltijat 

valmistelemaan hyvinvointialueen käynnistymistä 
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3. Laaditaan erillinen liikkeenluovutussopimus sekä henkilöstön siirron periaatteet ja ne 

tuodaan aluevaltuuston päätettäväksi keväällä 2022 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin esityksen mukaan kohdat 1-3. 

 

§ 19 Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen, viran täyttäminen ja viran määräaikainen hoito 

 

Pohjanmaan itsehallinnollinen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialuetta 

johtamista varten perustetaan hyvinvointialuejohtajan virka. Hallintosäännön 7 luvun 55 §:n 

mukaan valtuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan.  

 

Valtuusto julistaa hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi ajalla 8.3.2022-22.3.2022. Johtaja 

vastaa hyvinvointialueen valmistelusta ja hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä johtaa 

toimintaa vastaten tuloksellisuudesta ja kehittämisestä toimielinten strategisten linjausten 

pohjalta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, 

taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Vuonna 

2022 työajasta sovitaan erikseen. 

 

Kelpoisuusvaatimukset:  

 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvinvointialueen toimintojen laaja-alainen tuntemus 

sekä merkittävät näytöt vaikuttavasta johtamisesta, monialaisissa verkostoissa toimimisesta ja 

strategisesta kehittämisestä. Kielitaitovaatimus: Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä 

kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

 

Tehtävään sovelletaan koeaikaa. 

 

 

PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto  

1. perustaa hyvinvointialuejohtajan viran. 

2. hyväksyy johtajan viran kelpoisuusehdot. 

3. julistaa hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi. 

4. nimeää valintaryhmän, johon kuuluu Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuuston 

puheenjohtajisto, Pohjanmaan hyvinvointialuehallituksen puheenjohtajisto, HR-johtaja 

Ann-Charlott Gröndahl sekä työryhmän sihteerinä Sabina Bäckman.  Valinta tuodaan 

valtuuston hyväksyttäväksi 14.4. kokoukseen. 

5. aluevaltuusto määrää kuntayhtymän johtaja Marina Kinnusen hoitamaan 

hyvinvointialueen johtajan virkaa määräaikaisesti oman viranhoidon ohessa, kunnes 

virkaan on valittu vakinainen johtaja 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä tarkennuksella, että kelpoisuusvaatimuksissa 

kielitaitovaatimusta tarkennetaan siten, että edellytyksenä on hyvä suullinen ja kirjallinen taito 

molemmissa kansalliskielissä.’ 

 

 Kohtaan 4 tehdään tarkennus ”mahdollisimman pian” ja poistetaan päivänmäärä. 
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§ 20 Aluevaltuuston kokousaikataulu 2022 

 

Vuoden 2022 kokousaikatauluksi aluevaltuustolle esitetään 

 

― 7.3.2022 klo 10-13 

― 21.3.2022 klo 12-15 

― 11.4.2022 klo 10-13 

― 6.6.2022 klo 10-13 

― 12.9.2022 klo 10-13 

― 28.11.2022 klo 10-13 

 

― 11.4.2022 klo 14-18 seminaari 

 

Tämän lisäksi aluevaltuutetuille ja varavaltuutetuille on pidetty kaksi perehdytystilaisuutta: 

 

― 7.2.2022 klo 9-12 

― 21.2.2022 klo 12-16 

 
 

PÄÄTÖSESITYS:  

                 Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että kokousaikataulu 2022 vahvistetaan  

esityksen mukaiseksi 

 

PÄÄTÖS:  Esitetään kokoukset ja seminaari ylläolevan kokousaikataulun mukaisesti. 

 

§ 21 Muut mahdolliset asiat aluevaltuuston kokoukseen 7.3.2022 

 

  Mahdolliset muut asiat viedään aluevaltuustolle tiedoksi tai päätettäväksi asian laadun  

  mukaan. 

 
PÄÄTÖSESITYS:  

                Väliaikainen toimielin valtuuttaa puheenjohtajaa osana teknisiä tarkastuksia  

                määrittämään, mikäli aluevaltuuston listalle tulee tarve viedä tiedoksi tai päätettäväksi myös     

                muita asioita 

 

PÄÄTÖS:  Puheenjohtajalle myönnetään oikeus tehdä tarvittavia muutoksia tai tarkennuksia.  

 

Aluevaltuuston listalle tätä pykälää ei viedä. Kokoukseen laaditaan sen sijaan pykälä 

”Kysymyksiä, aloitteita, ilmoituksia”.  

 

§ 22 Aluevaltuuston kokouksen 7.3.2022 päättäminen 

 

 Kokouksen päättäminen 

 
PÄÄTÖSESITYS:  

               Väliaikainen toimielin esittää esityslistalle pykälää valtuustokokouksen 7.3. päättämisestä 

 

PÄÄTÖS:     Hyväksytään esityksen mukaan. 
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§ 23 Muut asiat väliaikaisen toimielimen tiedoksi 

 

  Väliaikaiselle toimielimelle annetaan tiedoksi erillisten liitteiden/oheismateriaalin mukaan: 
― Oheismateriaali 1: Kannanotto psykiatrian asemasta hyvinvointialueilla, SELY 

― Oheismateriaali 2: Tehyn kannanotto hyvinvointialueiden hallintosääntövalmistelusta 

hoitotyön johtamisesta 

 PÄÄTÖSESITYS: 

Muut asiat merkitään tiedoksi. 

 
 PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 
 

§ 24 Väliaikaisen toimielimen kokouksen päättäminen ja väliaikaisen toimielimen lakkauttaminen 

 
― Väliaikainen toimielin on saanut tehtävänsä päätökseen ja sen toimeksianto lakkaa 

aluehallituksen ensimmäiseen kokoukseen 

― Hyvinvointialueen valmistelun johtaminen siirtyy aluevaaleilla valituille luottamushenkilöille 

― Puheenjohtaja päättää kokouksen klo xx.xx 

 

PÄÄTÖSESITYS: 

Kokous päätetään ja toimielimen toiminta lakkaa aluevaltuuston aloittaessa toimintansa, 

viimeistään kun aluehallitus aloittaa toimintansa 

 
PÄÄTÖS: Kokous päättyi klo 15.06. 
 

Väliaikainen toimielin on toimivaltainen aluehallituksen ensimmäiseen kokoukseen saakka ja 
se voidaan tarvittaessa kutsua koolle. 
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