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Lindqvist, Hans-Erik RKP valtuutettu 
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Ragnäs, Patrick RKP valtuutettu 
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Ahlbäck, Jenni RKP valtuutettu 

Jusslin, Gunilla RKP valtuutettu 

Svedjebäck, Karl-Gustav RKP valtuutettu 

Forth-Snellman, Åsa-Britt RKP valtuutettu 

Mahdi, Ramieza RKP valtuutettu 

Kullas, Johan RKP valtuutettu 
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Karppi, Päivi  PS valtuutettu 

Mäkynen, Jukka PS valtuutettu 

  Salminen, Asko PS valtuutettu 

 

Poissaolijat:  Juthborg, Johanna  

 

Asiantuntijat: Tuula Hartman lakimies 

  Päivi Berg  hallintopäällikkö 

  Pia Vähäkangas sektorijohtaja 

  Pia-Maria Sjöström sektorijohtaja 

  Erkki Penttinen sektorijohtaja 

  Lena Nystrand talousjohtaja 

  Ann-Charlotte Gröndahl HR-johtaja  

  Marina Kinnunen johtaja, väliaikaisen toimielimen pj, jäävi § 19  

 

Muut läsnäolijat:  

 

Sihteeri:  Maria Liukkonen vt.hallintojohtaja 

 

Pykälät:  1 - 22 

 

Pöytäkirja allekirjoitettu:   

 

     

  ____________________ ___________________ 

  Henrik Huhta, puheenjohtaja Patrick Ragnäs, puheenjohtaja 

  § 1-2  § 3-10 

 

   

  ____________________ ___________________ 

  Mikko Ollikainen, puheenjohtaja Maria Liukkonen, sihteeri 

  § 11- 22 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: 

 

 

  _____________________ ___________________________ 

  Jenni Ahlbäck Sari Ala-Heikkilä  

 

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: 

     

  ___/___-___/___.20___  ___________________________ 

     
 

Pöytäkirja hyväksytty
sähköisesti 14.3.2022

Pöytäkirja hyväksytty
sähköisesti 17.3.2022

Pöytäkirja hyväksytty
sähköisesti 17.3.2022

Pöytäkirja hyväksytty
sähköisesti 11.3.2022

23    3      29   4         22

Pöytäkirja tarkastettu ja 
hyväksytty sähköisesti 20.3.2022

Pöytäkirja tarkastettu ja 
hyväksytty sähköisesti 21.3.2022
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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 7.3.2022 klo 10.00 – 11.59 

Paikka: Kotka, Y3 

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia     Sivu 

 

§ 1 Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen sekä  esityslistan hyväksyminen 4 

§ 2 Aluevaltuuston kokouksen puheenjohtajan valitseminen 5 

§ 3 Aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen 6 

§ 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 

§ 5 Puheoikeus 7.3.2022 valtuustokokouksessa 8 

§ 6 Aluevaalien 2022 vaalituloksen toteaminen: valtuutetut ja varavaltuutetut 9 

§ 7  Hallintosäännön hyväksyminen 11 

§ 8  Luottamushenkilöiden matkustus- ja palkkiosääntö 14 

§ 9 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta 15 

§ 9a Aluevaltuuston suhteellisten vaalien lautakunnan valinta toimikaudeksi 2022- 2025 16 

§ 10  Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi  2022-2025 17 

§ 11  Aluehallituksen valinta toimikaudeksi 2022-2025 18 

§ 12  Aluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi  2022-2025 20 

§ 13  Tarkastuslautakunnan valinta vaalikaudeksi 2022-2025 ja puheenjohtajiston  asettaminen 21 

§ 14  Kansalliskielilautakunnan asettaminen ja puheenjohtajiston valinta 23 

§ 15  Aluevaalilautakunnan asettaminen ja puheenjohtajiston valinta 25 

§ 16  Tilintarkastajan valinta ajalle 2021-2022 26 

§ 17  Vuoden 2021 tilivelvollisista päättäminen 27 

§ 18  Henkilökunnan liikkeenluovutus Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja  valmistelu 2022 28 

§ 19  Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen, viran täyttäminen ja viran  määräaikainen hoito 30 

§ 20  Aluevaltuuston kokousaikataulu 2022 32 

§ 21  Kysymyksiä, aloitteita ja ilmoituksia 33 

§ 22  Aluevaltuuston kokouksen 7.3.2022 päättäminen 34 
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§ 1 Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen sekä 
 esityslistan hyväksyminen 

Aluevaltuusto, § 1, 7.3.2022 

Sosiaali- ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanoa koskevan laki (616/2021) § 17 määrittää, 

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 on 23.2.2022 kokouksessaan valmistellut aluevaltuuston 

ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsunut valtuutetut kokoukseen.   

 

Iältään vanhin valtuutettu Henrik Huhta avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes valtuusto on 

valinnut puheenjohtajan.  

 

Todetaan kokous avatuksi, laillisesti koolle kutsutuksi sekä todetaan läsnäolijat. Hyväksytään 

esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

VATE:  

 Iältään vanhin valtuutettu Henrik Huhta avaa kokouksen ja todetaan 

kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä todetaan läsnäolijat. Kokouksen 

esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.   

 

VALT: Puheenjohtaja Henrik Huhta avasi kokouksen klo 10.01. 

 

 Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 58 valtuutettua ja 1 

varavaltuutettu. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja 

päätösvaltainen. Päätettiin, että ylimääräinen asia 9 a §, joka oli 

lähetetty esityslistan toimittamisen jälkeen, otetaan käsittelyyn. 
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§ 2 Aluevaltuuston kokouksen puheenjohtajan valitseminen 

Aluevaltuusto, § 2, 7.3.2022 

 
Aluevaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii 7.3.2022 kokouksessa 

puheenjohtajana, kunnes puheenjohtajavaali on suoritettu.  

 

VATE:  

 esittää, että aluevaltuusto valitsee kokoukselle puheenjohtajan  

 

VALT: Valtuutettu Joakim Strand esitti, että valtuutettu Patrick Ragnäs valitaan 

7.3.2022 pidettävän kokouksen puheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin 

yksimielisesti ja Patrick Ragnäs valittiin kokouksen puheenjohtajaksi 

siihen saakka, että puheenjohtajavaali on suoritettu. 
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§ 3 Aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen 

Aluevaltuusto, § 3, 7.3.2022 

 
Pöytäkirjanpitäjä ja sihteeri määrätään valtuuston kokouksia varten. Pöytäkirjanpitäjä, joka toimii 

7.3.2022 kokouksessa valitaan. 

 

VATE:  

 esittää, että 7.3.2022 kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi 

määrätään väliaikaisen toimielimen jäsen Maria Liukkonen. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Aluevaltuusto, § 4, 7.3.2022 

 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.   

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.  

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä aakkosjärjestyksessä siten, että listalta valitaan aina 

kaksi seuraavana vuorossa olevaa luottamushenkilöä.   

 

VATE:  

 esittää, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jenni Ahlbäck ja Sari Ala-

Heikkilä.  

 

 Esitetään, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 

 

VALT: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Jenni Ahlbäck ja Sari Ala-

Heikkilä. 

 

 Hyväksyi pöytäkirjan sähköisen tarkastuksen. 
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§ 5 Puheoikeus 7.3.2022 valtuustokokouksessa  

Aluevaltuusto, § 5, 7.3.2022 

  
Toimielin päättää puheoikeudesta kokouksessaan 7.3. 

 

VATE:   

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 puheoikeutta esitetään Juha Postille, joka on toiminut 

konsulttina hallintosääntövalmistelussa. 

  

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ______________ 
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§ 6 Aluevaalien 2022 vaalituloksen toteaminen: valtuutetut ja varavaltuutetut 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 5, 23.2.2022 

 
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  

 

RT26 Valitut aluevaltuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain, LIITE 

 

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. 

   __________________________________________________ 

 

 

jatkuu… 
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Aluevaltuusto, § 6, 7.3.2022 

 

RT26 Valitut aluevaltuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain         LIITE § 6 

 

VATE: esittää, että aluevaltuusto merkitsee vaalituloksen tiedoksi.  

 

VALT: merkitsi vaalituloksen tiedoksi. 
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§ 7  Hallintosäännön hyväksyminen   

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 7, 23.2.2022 

 

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; 

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. 

jatkuu.. 
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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 (18.2.2022) 

 

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. 

 

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. 

  ___________________________________________________ 

 

jatkuu… 
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Aluevaltuusto, § 7, 7.3.2022 

 

Hallintosääntöluonnos (23.2.2022) liitteenä. Aluevaltuutettujen ehdotusten pohjalta päivitetty 

hallintosääntöluonnos, toimitetaan ennen kokousta aluevaltuuston jäsenille.  

 

Hallintosääntöluonnos 23.2.2022   LIITE § 7 

 

VATE: esittää, 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. 

 

 

VALT: Valtuutettu Harri Moisio teki kolme esitystä. 

 

1) Monikulttuurisuusneuvoston asettaminen. 

2) Pelastustoimen jaoston samoin kuin hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston muuttaminen 

lautakunniksi. 

3) Parlamentaaristen työryhmien asettaminen hallintosäännön 

päivittämistä varten. 

 

Valtuutettu Harri Moision 1. esitystä kannatti valtuutettu Lotta 

Alhonnoro ja 3. esitystä valtuutettu Asko Salminen. 

    

  Valtuutettu Antti Tuomela esitti, että pykälien 106,143 ja 163 

muotoilua muutettaisiin liitteiden osalta niin, että liitteet toimitetaan 

aina sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtuutettu Marko Heinonen 

kannatti Tuomelan esitystä. 

 

  Valtuutettu Lotta Alhonnoro teki esityksen hallintosäännön 

seitsemännestä pykälästä. Hän esitti hallintosääntöön lisäystä, jonka 

mukaan nuorisovaltuuston edustajalla olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus 

valtuuston kokouksissa kuten myös hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston kokouksissa. Valtuutettu Harri 

Moisio kannatti Alhonnoron esitystä. 

 

  Puheenjohtaja ehdotti, että kaikki kokouksessa esitetyt 

muutosehdotukset huomioidaan hallituksessa hallintosäännön 

jatkovalmistelun yhteydessä sekä hallituksen asettamissa 

parlamentaarisissa työryhmissä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ____________ 
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§ 8  Luottamushenkilöiden matkustus- ja palkkiosääntö 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin, § 8, 23.2.2022 

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, luonnos 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. 

 _____________________________________________________ 

 

Aluevaltuusto, § 8, 7.3.2022 
 

Luottamushenkilöiden palkkio ja matkustussääntö, luonnos 23.2.2022 LIITE § 8 

 

VATE: esittää, että aluevaltuusto hyväksyy luottamushenkilöiden palkkio- ja 

matkustussäännön liitteen mukaisesti. Todetaan myös, että 

luottamushenkilöillä on lisäksi oikeus ansionmenetyskorvauksiin. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

  _________ 
  

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


Pöytäkirja sivu  

2 (34)  

nro 1/2022 

 Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuusto 

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 

 

 

 

§ 9 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 9, 23.2.2022 
 

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten. 

 

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston 

puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava 

ilmoitus 

 

PÄÄTÖSESITYS:  

Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että mahdollisten 

valtuustoryhmien muodostamisesta annetaan kirjallinen ilmoitus 

aluevaltuuston puheenjohtajalle. 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 _____________________________________________________ 

 

 

Aluevaltuusto, § 9, 7.3.2022 
 

VATE: esittää, että mahdollisten valtuustoryhmien muodostamisesta annetaan 

kirjallinen ilmoitus aluevaltuuston puheenjohtajalle. 

 

VALT: hyväksyi esityksen ja totesi, että ilmoitukset valtuustoryhmien 

muodostamisesta annetaan puheenjohtajalle kokouksen aikana tai 

jälkikäteen. 
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§ 9a Aluevaltuuston suhteellisten vaalien lautakunnan valinta toimikaudeksi 2022-
 2025  

 

Aluevaltuusto, § 9a, 7.3.2022 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 18 luvun 129 §:n mukaan aluevaltuusto 

valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien lautakunnan. Suhteellisten vaalien 

lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Aluevaltuusto 

valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä 

toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.  

 

Asia ei ole käsitelty väliaikaisessa toimielimessä 
1. Esitetään, että valtuusto päättää valita 5 jäsentä sekä kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen aluevaltuuston toimikaudeksi 2022-

2025 sekä 

2. valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan 

 

 

VALT: asetti suhteellisten vaalien lautakunnan ja valitsi puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan seuraavasti: 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

  

# plats/paikka Parti/Puolue Ordinarie-Jäsen 

1 ord - pj. RKP Jenni Ahlbäck 

2 vice - vpj. SDP Jorma Kivimäki 

3 Kok. Marko Heinonen 

4 PS Anne Rintamäki 

5 KD Andreas Hjulfors 

# plats/paikka Parti/Puolue 
Ersättare-
varajäsen 

1 Kesk. Minna Niemi 

2 Vas. Harri Moisio 

3 Vihr. Lotta Alhonnoro 

4 RKP Patrick Ragnäs 

5 SDP Arja Miettinen 
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§ 10  Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 
 2022-2025 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 10, 23.2.2022 
 

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. 

 _____________________________________________________ 

 

Aluevaltuusto, § 10, 7.3.2022 

 

VATE: esittää, että aluevaltuusto toimittaa puheenjohtajan ja neljän 

varapuheenjohtajan valinnan. 

 

VALT: valitsi puheenjohtajan ja neljä (4) varapuheenjohtajaa seuraavasti:  

 

  puheenjohtaja Mikko Ollikainen, RKP 

  1. varapuheenjohtaja Kim Berg, SDP 

  2. varapuheenjohtaja Joakim Strand, RKP 

  3. varapuheenjohtaja Marko Heinonen, Kok. 

  4. varapuheenjohtaja Johanna Borg, RKP. 

 

  Valtuutettu Mikko Ollikainen jatkoi kokouksen puheenjohtajana tämän 

jälkeen. 

     

 

 

 

 
  

  

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


Pöytäkirja sivu  

2 (34)  

nro 1/2022 

 Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuusto 

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 

 

 

 

§ 11  Aluehallituksen valinta toimikaudeksi 2022-2025 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 11, 23.2.2022 

 
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; 

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. 

 ________________________________________________________ 

jatkuu… 
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Aluevaltuusto, § 11, 7.3.2022 

 
VATE: esittää, että aluevaltuusto toimittaa aluehallituksen jäsenten ja 

henkilökohtaisten varajäsenten valinnan. 

 

VALT: valitsi hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: 

 

 

  

     

 

 

 

  

Parti /Puolue ordinarie-jäsen ersättare-varajäsen 

RKP Anne Salovaara-Kero Johan Kullas 

RKP Carola Lithén Ramieza Mahdi 

RKP Sari Somppi  Mia West 

RKP Annica Haldin Gun Kapténs 

SDP Peter Sjökvist Bernhard Bredbacka 

RKP Hans-Erik Lindqvist Lina Sjöskog 

Kok. Katja Rajala Susanna Koski 

RKP Gösta Willman Kenth Vikström 

PS Päivi Karppi Helina Sipinen 

RKP Rainer Bystedt Steven Frostdahl 

RKP Joacim Sandbacka Patrick Ragnäs 

SDP Mervi Rantala Sanna Halonen 

KD David Pettersson Mikael Snellman 
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§ 12  Aluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 
 2022-2025 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 12, 23.2.2022 
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. 

 ________________________________________________________ 

 

Aluevaltuusto, § 12, 7.3.2022 

 

 

VATE: esittää, että aluevaltuusto toimittaa aluehallituksen puheenjohtajan ja 

kahden varapuheenjohtajan valinnan. 

 

VALT: valitsi Anne Salovaara-Keron (RKP) puheenjohtajaksi sekä Peter 

Sjökvistin (SDP) ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja Katja Rajalan 

(Kok.) toiseksi varapuheenjohtajaksi. 
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§ 13  Tarkastuslautakunnan valinta vaalikaudeksi 2022-2025 ja puheenjohtajiston 
 asettaminen 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 13, 23.2.2022 

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. 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.                    jatkuu… 

 ________________________________________________ 
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Aluevaltuusto, § 13, 7.3.2022 

 

 
VATE: esittää, että aluevaltuusto toimittaa tarkastuslautakunnan valinnan ja 

valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

VALT: asetti tarkastuslautakunnan ja valitsi puheenjohtajat seuraavasti: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________ 

 

  

# plats / paikka Parti /Puolue Ordinarie-Jäsen Ersättare-Varajäsen 

1 ord - pj. RKP Mikael Gädda Kenth Nedergård 

2 RKP Maria Palm Ove Bergman 

3 RKP Gunilla Jusslin Linda Pellfolk 

4 SDP Kari Häggblom Kirsti Ikola 

5 RKP Barbro Kloo Sture Erickson 

6 RKP Hanna Strandberg 
Kenneth 
Holmgård 

7 vice - vpj. Kok. Antti Tuomela Johanna Ahopelto 

8 KD Heimo Hokkanen Pihla Kaunismäki 

9 PS Jukka Mäkynen Juha Rantala 
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§ 14  Kansalliskielilautakunnan asettaminen ja puheenjohtajiston valinta 

 Väliaikainen valmistelutoimielin, § 14, 23.2.2022 

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; 

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. 

 _______________________________________________________ 

 

jatkuu… 
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Aluevaltuusto, § 14, 7.3.2022 

 

VATE: esittää, että aluevaltuusto toimittaa kansalliskielilautakunnan valinnan 

ja valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

VALT: asetti kansalliskielilautakunnan ja valitsi puheenjohtajat seuraavasti: 

 

 

  

  ____________________ 
 

 

  

# plats / paikka Parti /Puolue Ordinarie - Jäsen Ersättare/Varajäsen 

1 RKP Marja Lindberg Kim Yli-Pelkola 

2 ord - pj. SDP Sari Ala-Heikkilä Anja Heinänen 

3 Kok. 
Riitta Pääjärvi-
Myllyaho Erkki Aro 

4 KD 
Tomi 
Kaunismäki Päivi Isuls 

5 PS Helina Sipinen Päivi Karppi 

6 vice - vpj. Kesk.* 
Teemu Knuutti 
/ Pasi Keskinen Sami Koskinen 

7 Vihr. 
Juulia 
Tuominen  Tuula Närvä 

8 Vas. Raimo Kinnari Satu Sjöman 

9 SDP Jukka Harju Seppo Korpi 
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§ 15  Aluevaalilautakunnan asettaminen ja puheenjohtajiston valinta 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 15, 23.2.2022 

 

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. 

 ________________________________________________________ 

 

Aluevaltuusto, § 15, 7.3.2022 

 

VATE: esittää, että aluevaltuusto toimittaa aluevaalilautakunnan valinnan ja 
valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
VALT: valtuutettu Lotta Alhonnoro esitti, että Mirva Gullman valitaan Vihreän 

liiton varajäseneksi. 
 
  valtuutettu Patrick Ragnäs esitti, että Eva Lillmangs valitaan RKP:n 

varajäseneksi. 
 
  esitykset hyväskyttiin yksimielisesti. 
 
  valtuusto asetti aluevaalilautakunnan seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# plats / paikka Parti/Puolue Ordinarie - Jäsen 

1 ord - pj. RKP Thomas Öhman 

2 SDP Marjatta Kiviranta 

3 Kok. Leena Ollila 

4 PS Ilmo Eerola 

5 vice - vpj. KD Eva-Maria Eklund 

# plats / paikka Parti /Puolue Ersättare-varajäsen 

1 Kesk. Minna Ingram 

2 Vas. Antti Haarala 

3 Vihr. Mirva Gullman 

4 RKP Eva Lillmangs 

5 SDP Martti Suomi 
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§ 16  Tilintarkastajan valinta ajalle 2021-2022 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 16, 23.2.2022 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella tilintarkastajien valinta valtuuston kä-

sittelyä varten. 

 

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

dotetaan, että hyvinvointialueen vuosien 2021-2022 valmistelun hallintoa ja taloutta koskevan 

lakisääteisen tarkastuksen tarkastuspalveluista tehdään suorahankinta sillä perusteella, että 

suurin osa valmistelun kustannuksista syntyy palvelujen ostoina Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymältä ja että silloin on kokonaistaloudellisesti edullisinta, että hyvinvointialueen valmis-

telutoiminnan tarkastuksesta huolehtii sama tilintarkastusyhteisö, joka huolehtii kuntayhtymän 

tarkastuksesta.  

 

Hankinnan arvo luokitellaan pienhankinnaksi, johon ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua 

lakia (1397/2016). Sen vuoksi hankintayksiköllä on oma harkintavalta tarkoituksenmukaisimman 

hankintamenettelyn suhteen. Nykytilanteessa ei ole käsitystä siitä, mitä täydessä toiminnassa 

olevan organisaation tarkastus merkitsisi, minkä vuoksi vuoden 2023 tarkastuspalveluista 

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. 

 ______________________________________________________ 

 

 

Aluevaltuusto, § 16, 7.3.2022 

 

VATE: esittää, että aluevaltuusto valitsee BDO Audiator 

tilintarkastusyhteisöksi huolehtimaan kauden 2021-2022 talouden ja 

hallinnon tarkastuksesta. 

 

VALT: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 ______________ 
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§ 17  Vuoden 2021 tilivelvollisista päättäminen 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 17, 23.2.2022 

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 tilivelvollisia 2021 ovat hallintosäännön mukaisesti 

johtaja ja sektorijohtajat. 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

 _______________________________________________________ 

 

 

Aluevaltuusto, § 17, 7.3.2022 

 
VATE: esittää, että aluevaltuusto päättää, että Pohjanmaan hyvinvointialueen 

tilivelvollisia 2021 ovat hallintosäännön mukaisesti johtaja ja 

sektorijohtajat. 

 

VALT: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 ______________ 
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§ 18  Henkilökunnan liikkeenluovutus Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja 
 valmistelu 2022 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 18, 23.2.2022 

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 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, strategia- ja kehitysjohtaja, laatujohtaja, 

johtajaylilääkäri, sosiaalijohtaja, johtajaylihoitaja, sektorijohtajat (3), viestintäjohtaja ja 

toimialajohtajat (6).                     jatkuu… 
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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 

3. Laaditaan erillinen liikkeenluovutussopimus sekä henkilöstön siirron 

periaatteet ja ne tuodaan aluevaltuuston päätettäväksi keväällä 

2022 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin esityksen mukaan kohdat 1-3. 

 ______________________________________________________ 

 

 

Aluevaltuusto, § 18, 7.3.2022 

 

VATE: esittää, 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 

3. hyväksyy, että laaditaan erillinen liikkeenluovutussopimus sekä 

henkilöstön siirron periaatteet ja ne tuodaan aluevaltuuston 

päätettäväksi keväällä 2022 

 

VALT: hyväksyttiin esityksen mukaisesti keskustelun jälkeen. 

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

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 19, 23.2.2022 

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 molemmissa 

kansalliskielissä. 

 

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 mahdollisimman pian. 

5. aluevaltuusto määrää kuntayhtymän johtaja Marina Kinnusen 

hoitamaan hyvinvointialueen johtajan virkaa määräaikaisesti oman 

viranhoidon ohessa, kunnes virkaan on valittu vakinainen johtaja 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin kokouksessa tarkennuksien mukaisesti. 

 ____________________________________________________ 

  jatkuu… 
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Aluevaltuusto, § 19, 7.3.2022 

 

 

VATE: esittää, 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 mahdollisimman pian. 

5. aluevaltuusto määrää kuntayhtymän johtaja Marina Kinnusen 

hoitamaan hyvinvointialueen johtajan virkaa määräaikaisesti oman 

viranhoidon ohessa, kunnes virkaan on valittu vakinainen johtaja 

 

VALT: Johtaja ja väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja Marina Kinnunen 

poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisyytensä vuoksi 

(intressijäävi, hallintolain 28 § 1 momentin 3 kohta). 

   

  Valtuusto hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen. 

  _______________ 
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§ 20  Aluevaltuuston kokousaikataulu 2022 

Väliaikainen valmistelutoimielin, § 20, 23.2.2022 

 
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 

 

 
PÄÄTÖSESITYS:  

Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että kokousaikataulu 

2022 vahvistetaan esityksen mukaiseksi 

 

PÄÄTÖS:  Esitetään kokoukset ja seminaari ylläolevan kokousaikataulun 

mukaisesti. 

 ____________________________________________________ 

 

 

Aluevaltuusto, § 20, 7.3.2022 

 
VATE: esittää, että aluevaltuusto vahvistaa kokousaikataulun 2022 esityksen 

mukaiseksi. 

 

VALT: vahvistaa vuoden 2022 kokousaikataulun esityksen mukaisesti. 
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§ 21  Kysymyksiä, aloitteita ja ilmoituksia 

Aluevaltuusto, § 21, 7.3.2022 

 

Mahdolliset kysymykset, aloitteet ja ilmoitukset.  

 

Valtuutettu Harri Moisio teki kaksi aloitetta, ikäihmisten neuvolatoiminnan aloittaminen sekä 

yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen lastensuojelussa ja lasten- ja nuorisopsykiatriassa. 

   

  

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


Pöytäkirja sivu  

2 (34)  

nro 1/2022 

 Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuusto 

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 

 

§ 22  Aluevaltuuston kokouksen 7.3.2022 päättäminen 

Aluevaltuusto, § 22, 7.3.2022 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.58. 
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Valitusosoitus

Kokouspäivämäärä

Aluevaltuuston kokous 7.3.2020

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1-6, 9, 21-22

Valitusosoitus (Aluevalitus)
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella aluevalituksella.

Pykälät: 7-8, 9a, 10-20

Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
· päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
· päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
· päätös on muuten lainvastainen.
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Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon
tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

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

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin
klo 9-14.
Puh: 06 213 1111

Pöytäkirja on 23.3.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty


