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Hallitus   § 19 - 20  21.2.2022 

 

 

§ 19 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimielin päättää 

kokoustensa ajan ja paikan. 

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin hallitus on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen. 

 

Kokouksessa oli läsnä 12 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja, 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

   

 

 

§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja 

tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

HALL: pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Raija Kujanpää ja Luisa Tast. 

 § 34 aikana pöytäkirjan tarkastajana toimii Barbro Kloo.  
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Hallitus   § 21   21.2.2022 

 

 

 

 

§ 21 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun 

antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on 

ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen ja päätti ottaa käsittelyyn osallistujille 

esityslistan lähettämisen jälkeen toimitetun ylimääräisen § 39.   
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Hallitus   § 22  21.2.2022 

 

 

 

§ 22 Johdon päätökset 

Joht.  

Liitteenä kuntayhtymän johtajan, hallintojohtajan, sektorijohtajien, resurssijohtajien ja 

toimialajohtajien päätösluettelot tiedoksi. 

 

Päätösluettelo    LIITE § 22 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelon tiedoksi. 

 

HALL: merkitsee päätösluettelon tiedoksi. 
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Hallitus   § 23  21.2.2022 

 

 

 

§ 23 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht.  

Hallitus saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan hyvinvointialueen kuntayhtymää koskevan 

tilannekatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. 

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita, riskejä ja mahdollisuuksia sekä käydään 

vakiomittareiden tilanne läpi. Tilannekatsauksessa käydään läpi myös tuleviin kokouksiin 

valmisteltavia asioita.  

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi johtajan tilannekatsauksen. 

 

HALL: merkitsi johtajan tilannekatsauksen tiedoksi keskustelun jälkeen. 

 

 Toimialajohtaja Sofia Svartsjö oli kokouksessa mukana esittelemässä 

asiaa koskien Vöyrin hammasklinikkaa. 
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Hallitus   § 24  21.2.2022 

 

 

 

 
§ 24 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2021 
 

Dir. 
Valmistelu: Lena Nystrand 

 

Vuoden 2021 tilinpäätös on 8 860 530,31 euroa alijäämäinen. 

 

Kuntalaskutus on yhteensä 242,7 milj. euroa. Jäsenkuntien osuus siitä on 233,5 milj. euroa, mikä 

on 3,1 % budjetoitua enemmän ja 7,7 % enemmän kuin vuonna 2020. Keskussairaalan oman 

toiminnan laskutus on 173,3 milj. euroa, josta jäsenkuntien osuus on 164,1 milj. euroa eli 3,6 % 

budjetoitua enemmän, ylitystä on siis 5,7 milj. euroa. Ylitys johtuu miltei kokonaan 

koronapotilaiden hoidosta. Ulkokunnille on myyty yhteensä 9,2 milj. euron edestä eli 0,8 milj. 

euroa budjetoitua enemmän. Hoito muissa laitoksissa tekee 43,4 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. 

euroa eli 4 % enemmän kuin budjetoitiin. 

 

Erityisistä velvoitteista, jotka on nimetty yhteisiksi maksuosuuksiksi, on veloitettu erilaisia maksuja 

suhteessa asukasmäärään. Näitä maksuja ovat jäsenmaksu (47,38 €/asukas, mistä suurin osuus 

menee potilasvakuutusmaksuun ja lääkinnällisiin apuvälineisiin liittyviin kuluihin), kalliin hoidon 

tasausmaksu (47,41 €/asukas), ensihoitopalvelun maksu (49,13 €/asukas) sekä 

erikoissairaanhoidon päivystysvalmiuden ylläpitämisestä perittävä maksu (42,35 €/asukas). 

Vuonna 2021 veloitettiin lisäksi hyvinvointialueen kuntayhtymän suunnittelusta 14,47 euron 

asukaskohtainen maksu, joka oli kuitenkin Korsnäsin osalta vain 9,41 €/asukas, sillä Korsnäsin 

sosiaalihuolto ei sisälly kuntayhtymän toimintaan. Näiden maksujen maksuunpano tarkistettiin 

ennen tilinpäätöstä niin, että lopulliset maksut vastaavat lopullisia kuluja. Vuoden 2021 maksut 

olivat yhteensä 34 milj. euroa. Tasauksen jälkeen laskutettiin vielä 71 896,13 euroa.  

 

Suurimmat ylitykset sekä toimintatuotoissa että -kustannuksissa liittyvät pandemiaan.  Covid-19-

pandemian aiheuttamiin kuluihin on saatu 3,4 milj. euroa valtiontukea, joka vastaa syntyneitä 

lisäkuluja. Sairaanhoitopiiri on huolehtinut suureksi osaksi testaamisesta, mikä näkyy 

päivystyksen käyntimäärässä. Testauskäynneistä on saatu tuloja runsaat 5 milj. euroa, mikä 

selittää jäsenkunnille suunnatun myynnin ylityksen omassa toiminnassa. Terveyskeskuksille 

välitetyt laboratoriopalvelut ovat ylittäneet budjetin 3 milj. eurolla. Tulojen ylittyminen yhteensä 13 

milj. eurolla voidaankin selittää koronapandemiaan liittyvillä 11,5 milj. euron tuotoilla, joita ei ollut 

budjetoitu. Näiden lisäksi ylittyi muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutus 1,7 milj. eurolla.  

Asiakasmaksut eivät myöskään saavuttaneet budjetoitua tasoa vuonna 2021, vaan alittivat 

budjetin 0,8 milj. eurolla. Maksuja ei korotettu ja potilaiden tilanteen helpottamiseksi siirryttiin kirje- 

ja puhelinvastauksiin, miksi tuotot oli-vat pienempiä. 

Henkilöstökulujen toteuma oli 99,4 % eli yhteensä 115,3 milj. euroa, mikä oli 0,7 milj. euroa 

budjetoitua vähemmän. Materiaalibudjetti ylittyi 0,8 milj. eurolla eli 2,2 %, mikä johtui suu-

rimmaksi osaksi suojavarusteiden käytöstä. 

 

  

 

jatkuu… 
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Hallitus   § 24  21.2.2022 

 

 

 

Ostopalvelut ylittivät talousarvion 17,6 milj. eurolla eli 17,6 %. Suurin yksittäinen ylitys oli 8,4 milj. 

euroa ja koski laboratoriopalveluita, joita välitettiin alueen terveyskeskuksille. Ylityksestä 3 milj. 

euroa johtui tästä jälleenmyynnistä, mutta loput johtuivat kokonaan covid-19-tautiin liittyvästä 

hoidosta ja testaamisesta. Ostetuista lääkäripalveluista koituvat kulut ylittivät talousarvion 2,8 milj. 

eurolla, ja muissa laitoksissa annetun hoidon kulut ylittivät talousarvion 1,7 milj. eurolla. 

Potilaskuljetukset olivat yhteensä 0,7 milj. euroa budjetoitua kalliimmat. Summaan sisältyvät sekä 

ambulanssi- että taksikuljetukset. Muut ostopalveluryhmään liittyvät ylitykset johtuivat pääasiassa 

valtiontukeen oikeutetuista hankkeista, jotka koskivat tulevaa rakenneuudistusta. Niihin kuuluvat 

ennen kaikkea it-kulut.  

Muut kulut ylittivät talousarvion 0,9 milj. eurolla, mikä johtuu siitä, että ulkopuoliset osallistujat 

(kunnat) saavat valtiontukeen oikeutetuissa hankkeissa osansa kokonaisrahoituksesta Vshp:n 

maksamina avustuksina. 

Kun oli selvää, että asiakas- ja potilastietohanke ei jatkuisi, alettiin selvittää, mitä osia 10 milj. 

euron kokonaisinvestoinnista voitaisiin hyödyntää uudessa järjestelmässä ja kuinka suuri osuus 

kuluista pitäisi alaskirjata. Tulosta rasittava alaskirjaus on 6,8 milj. euroa ja siten suurin syy isoon 

alijäämään. Vaikka osingonjaossa saatiin peräti 2,1 milj. euroa ja rahoituskuluja oli 0,8 milj. euroa 

budjetoitua vähemmän, ei alijäämä ollut vältettävissä. 

Investointiluonteisia nettomenoja oli 59,6 milj. euroa, ja 65 % budjetoidusta investointi-netosta 

toteutui. It-järjestelmiin, jotka eivät sisälly normaaleihin 2M-It:ltä ostettaviin palveluihin, oli 

budjetoitu 0,5 milj. euroa, mutta toteuma oli ainoastaan 0,15 milj. euroa. It-järjestelmien omista 

hankinnoista Aster Botnia oli suurin, ja investoinnista alaskirjattiin 6,8 milj. euroa, kun taas 3,2 

milj. euroa on jäljellä käyttökelpoisena materiaalina, jota voidaan käyttää uusissa tulevissa 

potilastietojärjestelmäinvestoinneissa. 

 

Kiinteistötalousarvio alitettiin 24,6 milj. eurolla, ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden talousarvio 

alitettiin 0,9 milj. eurolla. Koneita ja laitteita varten oli budjetoitu 2,2 milj. euroa, josta toteutui 1,7 

milj. euroa. 

Suurin rakennusinvestointi on H-talo, jonka budjetti vuonna 2021 oli 56,1 milj. euroa, josta toteutui 

42,2 milj. euroa. F-osan eli leikkaussalien peruskorjaaminen toteutui 2,7 milj. eurolla ja 

pysäköintitalon korottaminen 0,6 milj. eurolla. Kuitenkin 8 milj. euroa jäi kokonaan käyttämättä, 

kun rakennusten B, C, G ja M korjaamista lykättiin kokonaan tai osittain. F-osan laitteisiin oli 

budjetoitu 0,7 milj. euroa, mutta hankinta viivästyi. Kallein laite, sädehoitolaite, hankittiin 2,3 milj. 

eurolla liisausrahoituksella. 

 

Tilinpäätöksen toimintakertomusosiosta käy ilmi, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. 

Avohoidon suoritemäärät ovat kasvaneet vuodesta 2020. Perusterveydenhuollon päivystyksen 

käyntimäärä kasvoi yli 140 %, sillä koronatestit tehtiin siellä. Psykiatria ei saavuttanut 

käyntimäärää koskevaa tavoitettaan, sillä niitä oli 9,3 % budjetoitua vähemmän ja 6,8 % 

vähemmän kuin vuonna 2020. Sen sijaan somatiikassa käyntimäärä oli 2,9 % enemmän kuin 

vuonna 2020 ja 2 % suurempi kuin tavoite. 

 

Psykiatrian hoitopäivien määrä oli 11,4 % enemmän kuin edellisvuonna, ja somaattisten 

hoitopäivien määrä kasvoi 9,8 % vuoteen 2020 verrattuna. Mitä tulee somaattisiin hoitojaksoihin 

drg-paketteineen ja outlier-päivineen, ei asetettuja tavoitteita saavutettu. Eri erikoisalojen välinen 

vaihtelu oli suurta.                     jatkuu… 
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Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä oli eroteltu niin, että yhteispäivystyksessä jo 

saapumisvaiheessa yleislääketieteeseen kirjattua potilasryhmää seurattiin erikseen ja tällä 

ryhmällä hoitopäiviä oli 1 163, kun taas potilasryhmällä, jonka hoito erikoissairaanhoidossa oli 

päättynyt ja joka odotti jatkohoitopaikkaa, oli hoitopäiviä 1 851. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien 

kokonaismäärä oli siten 3 014, ja vuoteen 2020 verrattuna lisäystä oli 414 hoitopäivää eli 24 %. 

 

Oman toiminnan sitovat määrärahat, toisin sanoen oman toiminnat nettokulut, ylittivät valtuuston 

vahvistaman tason 10 793 812,37 eurolla, kun taas rahoitusta, investointeja ja lainakannan 

muutosta koskevat sitovat määrärahat olivat valtuuston vahvistamalla tasolla. Suurin syy 

ylitykseen on koronaan liittyvässä hoidossa.  

 

Sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä kirjattiin oman pääoman vähennykseksi, ja se vähentää 

siten aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Kertynyt ylijäämä on 6 120 089,94 euroa. Se ei siis 

riitä kattamaan syntynyttä alijäämää, joka on 8 860 530,31 euroa. Alijäämää koskeva asia 

valmistellaan erikseen ja hallitus käy siitä erillisen keskustelun. 

 

BDO Oy toivoo, että sairaanhoitopiiri tilintarkastuksen yhteydessä antaa vahvistusilmoitus-kirjeen 

osana tilintarkastusprosessia. 

 

Tilinpäätös ja vahvistusilmoituskirje    LIITE § 24/1-2  

 

JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen nyt esitetyssä 

muodossa ja luovuttaa tilinpäätöksen kuntayhtymän tilintarkastajalle 

sekä valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja johtajan allekirjoittamaan 

vahvistuskirjeen tilintarkastajalle.  

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

 hyväksyy tilinpäätöksen nyt esitetyssä muodossa ja luovuttaa 

tilinpäätöksen kuntayhtymän tilintarkastajalle sekä valtuuttaa 

hallituksen puheenjohtajan ja johtajan allekirjoittamaan 

vahvistuskirjeen tilintarkastajalle.  
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Hallitus   § 25  21.2.2022 

 

 

 

 
§ 25 Oman pääoman rahastojen lakkauttaminen 
 

 

Joht. 
Valmistelu: talousjohtaja Lena Nystrand 

 

Oman pääoman rahastot ovat yhteensä 3 287 451,05 euro, ja ne koostuvat alkuperäisestä 

vakuutusrahastosta, jonka pääoma on 85 227,53 euroa, sekä käyttörahastosta, joka on 3 202 

223,52 euroa. Molemmat rahastot on lakkautettava viimeistään 31.12.2022 ja ne siirretään 

peruspääomaan, ellei toisin päätetä. 

 

Käyttörahaston pääoma voidaan säännön mukaan siirtää pääomaan tai maksaa jäsenkunnille.  

 

Sairaanhoitopiirin tilikauden 2021 alijäämä kirjataan oman pääoman vähennykseksi, ja se 

vähentää siten aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Kertynyt ylijäämä on 6 120 089,94 euroa 

eikä siis riitä kattamaan vuonna 2021 syntynyttä alijäämää, joka on 8 860 530,31 euroa. Kertynyt 

alijäämä on katettava viimeistään 31.12.2022, kun kuntayhtymä puretaan.   

 

Rahastot, jotka on joka tapauksessa lakkautettava, voitaisiin siis lakkauttaa 1.1.2022 ja käyttää 

kattamaan kertynyt alijäämä. Näin vältetään  

• jäsenkuntien lisälaskuttaminen taseen alijäämän kattamiseksi   

• yhdistetyn hyvinvointikuntayhtymän rasittaminen ainoana toimintavuotenaan alijäämällä, joka 

on suurimmaksi osaksi syntynyt asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster Botnian alaskirjauksesta.  

 

Rahastojen säännöt ja pääoman jakaminen    LIITE § 25 

 

Johtaja: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että rahastot lakkautetaan ja 

siirretään aiempien vuosien yli-/alijäämään 1.1.2022. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

esittää valtuustolle, että rahastot lakkautetaan ja siirretään aiempien 

vuosien yli-/alijäämään 1.1.2022 
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Hallitus   § 26  21.2.2022 

 

 

 

§ 26 Covid-pikatestien hankinta Pohjanmaan hyvinvointialueen oppilaitosten 
oppilaille oppilaille 

 

Joht.  

Siinä yhteydessä, kun sosiaali- ja terveysministeri Kiuru ilmoitti, että peruskoulun ja toisen asteen 

oppilaat aloittavat testaamisen kotona ja kunnanjohtajat ja hyvinvointialueen johto sopivat testien 

keskitetystä hankkimisesta, hankinta- ja logistiikkayksikkö toimi välittömästi ja onnistui 

turvaamaan 100 000 kappaleen Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen -pikatestin toimittamisen 

hyvinvointialueelle. Testien kappalekohtainen hinta oli kaupanteon hetkellä 1,90 € eli hankinnan 

kokonaisarvo oli 190 000 €. Hankintajohtaja teki virallisen hankintapäätöksen niin kutsuttuja 

massatavarahankintoja koskevan päätösvaltansa puitteissa. 

 

Hankinnan arvo ylitti kansallisen kynnysarvon, joten 12.1.2022 julkaistiin tietokanta HILMAssa 

suorahankintailmoitus (2022-090089), jotta hankinta olisi julkisista hankinnoista annetun lain 

mukainen (29.12.2016/1397) ja päätös saisi lainvoiman. Päätös on nyt lainvoimainen. 

 

Hankittujen testien kappalehinta oli ostohetkellä kilpailukykyinen, sillä niiden kysyntä ei ollut vielä 

voimakkaassa kasvussa. Vähän myöhemmin pikatestien hinta oli miltei tuplaantunut, ja se on nyt 

vakiintunut noin 2,50 €:oon kappaleelta. Nämä pikatestit ovat myös huomattavasti edullisempi 

ratkaisu kuin PCR-pikatestit, joita Fimlab Laboratoriot tekee hintaan 128,00 €/testi. 

 

Testin jakaminen nähtiin vaikuttavana tekona, koska samanaikaisesti koronan ilmaantuvuus 

alueella oli hyvin korkea ja testeihin pääsy oli hankaloitunut. Samanaikaisesti suositukset ovat 

olleet muutostilassa siten, että kotitesteille annettiin enemmän painoarvoa epidemiatilanteen 

hallinnassa. Käytännössä tämä tarkoitti, että haluttiin vähentää painetta virallisiin testeihin, ja että 

omaehtoisesti voitaisiin jäädä eristykseen tai karanteeniin positiivisen kotitestin perusteella. 

Koululaisten omilla testeillä voidaan ohjeistuksen mukaan myös selvittää mahdollisissa 

altistumistilanteissa, onko tartunta tapahtunut, ts. varmistaa koulunkäynnin edellytys, samoin kuin 

varmistaa tervehtyminen ennen kouluun paluuta. 

 

Tästä syystä nähtiin vaikuttavana ja kustannustehokkaana keinona, että on mahdollisuus 

kotitestiin, kun virallisen PCR testin hinta on huomattavasti suurempi.  

 

Testeistä kertyneet kustannuksen maksetaan kuntayhtymän toimesta ja kirjataan muiden 

koronakulujen joukkoon.    

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus saa selvityksen koronatestien tilauksesta ja 

tekee päätöksen, että kuntayhtymä maksaa ne. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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Hallitus   § 27  21.2.2022 

 

 

 

§ 27 Hallintojohtajan viran aukijulistaminen 

 

Joht. 

Hallintojohtaja toimii hyvinvointialueen johtavana viranhaltijana. Edellisen hallintojohtajan 

irtisanouduttua on organisaatiossa käyty keskustelua hallintojohtajan tehtävän uudelleen 

profiloimisesta. Uudet tehtäväalueet olisivat seuraavat: 

 

Hallintojohtaja johtaa yleishallintoa ja vastaa toimielintyöskentelystä, päätösten toimeenpanosta 

ja asianhallinta- ja asiakirjapalveluista. Vastuihin kuluu myös tiimin kanssa yhdessä toimien 

omistajaohjaus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta, sopimushallinta, tietosuoja sekä oikeudelliset 

palvelut. Lainopillista koulutus sekä osakeyhtiöjuridiikan hallinta katsotaan eduksi hakijalle. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee hallintojohtajan tehtävän 

profiloinnista ja päättää auki julistaa paikan sekä sopii 

haastatteluryhmästä. 

 

HALL: vt. hallintojohtaja Maria Liukkonen poistui kokouksesta esteellisyyden 

vuoksi Hallintolain 28 §:n 1 mom kohta 3.(intressijäävi) asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

 Kuntayhtymän lakimies Tuula Hartman toimi sihteerinä pykälän 

käsittelyn ajan. 

 

 Päätettiin julistaa paikka auki ja päätettiin, että haastatteluryhmän 

muodostavat: Gösta Willman, Hans Frantz, Marina Kinnunen, 

henkilöstöjaoston puheenjohtaja Hans-Erik Lindqvist sekä Annica 

Haldin. Ryhmän sihteerinä toimii HR-palveluista Sabina Bäckman.   

 _____________ 
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Hallitus   § 28  21.2.2022 

 

 

 

§ 28 Strategiaiohtajan viran aukijulistaminen 

 

Joht. 

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän strategiajohtajan virka on tullut avoimeksi aiemman 

viranhaltijan siirryttyä toiselle työnantajalle. 

 

Tehtävän sisältöä on tämän jälkeen muokattu, koska osa vastuualueista siirretiin suoraan 

sektorijohtajien linjaan, kuten yhdyspinnat ja monituottajuus. 

 

Tehtävän sisällön muututtua olisi selkeämpi, jos nimike olisi strategia- ja kehitysjohtaja. 

 

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset pysyvät ennallaan: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 

toimialan tuntemus sekä laaja kokemus strategiatyöstä, johtamisesta ja kehittämisestä. 

Kielitaitovaatimus: Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 

 

JOHT: 1) Hallitus päättää muuttaa nimikkeen strategiajohtaja, strategia- ja 

kehitysjohtajaksi 

2) Hallitus päättää julistaa strategia- ja kehitysjohtajan viran 

haettavaksi 

3) Hallitus päättää haastatteluryhmästä 

 

STYR: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Todettiin, että 

haastatteluryhmä on sama hallintojohtajan ja strategia- ja 

kehitysjohtajan tehtävien osalta. 

 

  Päätettiin, että haastatteluryhmän muodostavat: Gösta Willman, Hans 

Frantz, Marina Kinnunen, henkilöstöjaoston puheenjohtaja Hans-Erik 

Lindqvist sekä Annica Haldin. Ryhmän sihteerinä toimii HR-palveluista 

Sabina Bäckman.   
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Hallitus   § 29  21.2.2022 

 

 

 

§ 29 Toimien/Virkojen muuttaminen sosiaalihuollossa 

 
Sektorijoht. E Penttinen 

Valmistelu: Carina Nåls, sosiaalijohtaja 

 

Sote-keskuksen kolmen (3) tiimijohtajan virkanimikkeen muutos ja työtehtävien harmonisointi 

liitteen valmistelun mukaisesti. Muutoksista on sovittu asianomaisten viranhaltijoiden ja HR-

johtajan kanssa, mutta ne eivät ole kustannusneutraaleja.  

 

Virkanimikemuutokset SOTE    LIITE § 29 

 

SEKTORIJOHT: 

 ehdottaa, että hallitus hyväksyy edellä olevan ehdotuksen 

 

HALL: Sosiaalijohtaja Carina Nåls oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

 hyväksyi ehdotuksen. 
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Hallitus   § 30  21.2.2022 

 

 

 

§ 30 Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 

 

Dir. 

Valmistelu: personaldirektör A-C Gröndahl 

 

Yhteistoimintamenettelyn muodoista on sovittu paikallisella sopimuksella. Ylimmäksi 

toimielimeksi nimetään yhteistyötoimikunta, jossa on 19 jäsentä. Kymmenen heistä edustaa 

henkilöstöä, kaksi työsuojelua ja seitsemän työnantajaa. Sopimuksessa on sovittu myös 

työsuojelun yhdistämisestä yhteistoimintamenettelyyn (paikallinen sopimus). Hallitus nimeää 

työnantajan edustajat valtuuston toimikautta vastaavaksi kaudeksi. Johtoryhmä on käsitellyt 

ehdotuksen yhteistyötoimikunnan jäseniksi. Sektorijohtaja ja toimialajohtaja vaihtuvat kiertävän 

järjestelmän mukaan kuuden kuukauden välein. 

 

JOHT: 

 ehdottaa, että hallitus hyväksyy, että työnantajan edustajiksi nimetään 

seuraavat viranhaltijat 

- johtajaylihoitaja Marjo Orava 

- sosiaalijohtaja Carina Nåhls 

- johtajaylilääkäri Peter Nieminen 

- työsuojelupäällikkö Anitta Mäkikyrö 

- sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström. 1.7. alkaen Erkki Penttinen 

- toimialajohtaja Satu Hautamäki. 1.7. alkaen Kosti Hyvärinen 

- HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen, lisäyksellä, että HR-johtaja 

Ann-Charlott Gröndahl toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.  
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Hallitus   § 31  21.2.2022 

 

 

 

§ 31 Riskien ja mahdollisuuksien arviointi 

 

HJ 
Valmistelu: Mari Plukka, laatujohtaja 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti. Hallitus antaa tarvittavat ohjeet 

sekä hyväksyy sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman. Käytännön tehtäviä voidaan 

delegoida organisaatiossa, mutta vastuu on johtajalla. Johto tukee vastuullisen 

riskienhallintakulttuurin muodostumista ja edelleen kehittymistä sekä varmistaa riskienhallinnan 

huomioimisen strategiaprosessissa. 

 

Riskienhallinnan käsikirjassa on määritelty tarkemmat vastuut organisaation eri tasoilla. 

 

Hyvinvointialueen riskienhallinnan prosessissa riskiarviointeja tehdään vuosittain toiminta- ja 

taloussuunnitelman yhteydessä.  Siinä käydään keskeisimmät riskit läpi yksikkötasolla kaksi 

kertaa vuodessa (välitilinpäätöksen yhteydessä ja tilinpäätöksen yhteydessä). Riskit koostetaan 

tulosalueittain ja viedään tiedoksi toimialan johtoryhmään. Johtoryhmään tuodaan myös kriittiset 

ja sietämättömät riskit läpi vuoden käsiteltäväksi. 

 

Keskeiset riskit toimialoittain tuodaan riskienhallinnan työryhmään, josta tehdään 

organisaatiotasoinen operatiivinen riskikooste, jonka lisäksi Hyvinvointialueen johtoryhmä arvioi 

kaksi kertaa vuodessa operatiiviset, strategiset, talous- ja vahinkoriskit, jotka viedään hallitukselle 

tiedoksi. Raportointi tapahtuu huhtikuussa ja marraskuussa. 

 

Riskikooste raportoidaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan jaostolle ja viedään hallitukselle 

tiedoksi kahdesti vuodessa. 

 

Syksyllä 2021 tehtiin riskiarviointi hyvinvointialueen valmisteluun liittyen. Riskejä kirjattiin 

yhteensä 19 ja jokaiselle riskille määriteltiin vastuuhenkilö. Maaliskuun aikana kartoitetut riskit 

käydään vastuuhenkilön toimesta läpi ja nämä arvioidaan uudelleen. Päivitetty riskilistaus 

käydään johtoryhmässä läpi ja raportoidaan hallitukselle ja sisäisen tarkastuksen ja 

riskienhallinnan jaostolle. 

 

Riskienhallinnan prosessikaavio   LIITE § 31 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus keskustelee kuntayhtymän riskienhallinnan 

prosessista ja merkitsee asian tiedoksi. 

 

HALL: Laatujohtaja Mari Plukka oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

 merkitsi asian tiedoksi. 
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Hallitus   § 32  21.2.2022 

 

 

 

 
§ 32 Sisäisen valvonnan arviointi 
 

 

Dir. 
Valmistelu: Paula Granbacka, sisäinen tarkastaja 

Sisäinen tarkastaja informoi hallitusta vuoden 2021 toiminnasta. 

 

Sisäinen tarkastus 2021              LISÄMATERIAALI § 32 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee arvioinnin tiedoksi.  

 

HALL: Sisäinen tarkastaja Paula Granbacka oli kokouksessa esittelemässä 

asiaa. 

 

 merkitsi asian tiedoksi. 
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Hallitus   § 33  21.2.2022 

 

 

 

§ 33 Omaishoidon tuesta annetun lain mukaisten sijaishoidon palkkioiden 
 yhdenmukaistaminen 

Sektorijoht. P Vähäkangas 

 
Valmistelu: toimialajohtaja Tony Pellfolk 

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 a §:n mukaan omaishoitajan vapaan ajaksi 

voidaan järjestää sijaishoito, joka annetaan hoidettavan henkilön kotona. Sijaishoitajana voi 

toimia omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö. Omaishoitaja valitsee itse sijaishoitajan, 

jonka kuntayhtymä hyväksyy. Kuntayhtymä solmii sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen.  

 

Kuntayhtymä päättää sijaishoidon palkkion suuruuden. Sijaishoidon palkkion suuruus on 

vaihdellut kunnissa niin, että se on ollut alimmillaan 32,37 € vuorokaudessa alimmassa 

hoitoisuusluokassa ja ylimmillään 97,03 € vuorokaudessa ylimmässä hoitoisuusluokassa.  

 

Taulukko sijaishoidon palkkioista kunnissa LIITE § 33 

 

SEKTORIHOHT: 

- ehdottaa, että hallitus päättää yhdenmukaistaa sijaishoidon 

palkkiot kuntayhtymässä 1.3.2022 lähtien 

- ehdottaa, että hallitus vahvistaa hoitoisuusluokissa 1 ja 2 

sijaishoidon palkkioksi 55,00 €/vrk ja hoitoisuusluokissa 3 ja 4 

palkkioksi vahvistetaan 75,00 €/vrk. Mahdollisia muita korvauksia 

maksetaan ainoastaan harkinnanvaraisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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Hallitus   § 34  21.2.2022 

 

 

 

§ 34 Perhehoidon erityispalkkiot ja korvaukset, vaihe 2 

Sektorijoht. P-M Sjöström 
 

Valmistelu: sektorijohtaja P-M Sjöström 

Tausta: Perhehoito perustuu perhehoitolakiin (263/2015). Perhehoidon tavoitteena on antaa 

perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon, jota annetaan osa- tai 

ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.  

 

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta 

palkkiota (hoitopalkkio). Hoitopalkkion määrän tulee vastata henkilön hoidettavuutta ja toiminnan 

luonnetta. Hoitopalkkiota ei makseta perhehoitajan omasta lapsesta. 

 

Alueellinen työryhmä on laatinut ehdotuksen perhehoidon hoitopalkkioiden ja korvausten 

yhtenäistämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueella. Työryhmä on käsitellyt perhehoidon 

palkkioita kahdessa eri vaiheessa.   Ensimmäinen vaihe käsitti vähimmäispalkkioiden ja 

vähimmäiskorvausten yhtenäistämisen. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi ne 16.12.2021 (§ 113).    

Toisessa vaiheessa työryhmä on laatinut ehdotuksen perhehoidon erityispalkkioiden ja 

korvaustasojen yhtenäistämisestä 1.3.2022 lähtien seuraavasti:   

     

1. Perhehoidon hoitopalkkion yhtenäistäminen, kun kyse on alle 18-vuotiaasta lapsesta, jolla on 

erityistarpeita  

 

Korotettu perhehoitopalkkio edellyttää, että Kela on myöntänyt kyseiselle henkilölle 

vammaistukea.  Palkkiota nostetaan vammaistuen määrällä x 2.  

• Korotettu hoitopalkkio on 190,78 euroa kuukaudessa (myönnetty vammaistuen perusmäärä). 

• Erityishoitopalkkio on 445,16 euroa kuukaudessa (myönnetty korotettu vammaistuki). 

• Ylimääräinen hoitopalkkio on 863,20 euroa kuukaudessa, ja se myönnetään ainoastaan 

sosiaalityöntekijän erityisen harkinnan pohjalta ja perustuu olennaisilta osin hoidettavan hoito- 

ja palvelusuunnitelmaan.   

Korotus koskee ainoastaan uusi päätöksiä. Jo vahvistettuja palkkioita ei tarkisteta.   

 

2. Lisäkorvaus, kun lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen   

 

• 0-3-vuotiaista lapsista maksetaan 50 % vähimmäishoitopalkkiosta, kun lapsi ei osallistu 

varhaiskasvatukseen.   

o 513,34 euroa kuukaudessa 2021  

• Lisäkorvaus alle esikouluikäisistä lapsista, jotka ovat täyttäneet kolme vuotta eivätkä osallistu 

varhaiskasvatukseen. 

 150 euroa/lapsi/kuukausi   

 

3. Lyhytaikainen perhehoito eli perhe huolehtii kriisihoidosta (LYPE-perheet)  

 

• Varallaolokorvaus maksetaan kuukausittain perhehoitajille, jotka ovat sopineet lyhytaikaisesta 

perhehoidosta eli he päivystävät 24/7.  
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• 1 370,19 euroa kuukaudessa eli 45,68 euroa vuorokaudessa 

• Palkkio, kun lapsi on otettu vastaan (sisältää varallaolokorvauksen). 

o 2 255,44 euroa/kk tai 28,54 euroa/vrk, jos siihen sisältyy vain hoito    

• Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista 

maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus (kulukorvaus).  

o 775,13 euroa kuukaudessa eli 25,83 euroa vuorokaudessa   

 

Perhehoidon erityispalkkiot      LIITE § 34/1  

Vertailu kuntien maksamista palkkioista   LIITE § 34/2 

 

SEKTORIJOHT:  

ehdottaa, että hallitus keskustelee asiasta ja hyväksyy ehdotuksen 

perhehoidon erityispalkkioiden ja korvausten yhdenmukaistamisesta. 

Päätös astuu voimaan 1.3.2021. 

 

HALL: Luisa Tast poistui kokouksesta Hallintolain 28 § 1 mom 1 kohdan 

(osallisuusjäävi) esteellisyyden vuoksi asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

 Barbro Kloo toimii pöytäkirjantarkastajana tämän asian osalta. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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§ 35 Vaikuttamistoimielinten perustaminen Pohjanmaan hyvinvointialueelle 

 

Sektorijoht. E Penttinen 

 
Valmistelu: Sari West, asiakaspalvelupäällikkö, Mari Plukka, laatujohtaja 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat ovat nimenneet edustajansa Pohjanmaan 

hyvinvointialueelle perustettavia vanhus-, vammais- sekä nuorisovaltuustoja varten. Tulevat 

vaikuttamiselimet aloittavat toimintansa vuoden 2022 alusta.  

  

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustaminen tehdään hyvinvointialueista säädetyn 

lain (611/2021 § 32) mukaisesti niin, että vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan 

hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että 

kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi edustaja ja varaedustaja. Neuvostot toimivat 

kaksikielisesti. Vaikuttamistoimielimissä voi osallistua viranhaltijoita asiantuntijajäseninä.  

  

Valitut jäsenet edustavat oman kuntansa vammais- ja vanhusneuvostoa tai nuorisovaltuustoa 

hyvinvointikuntayhtymän toimielimessä sekä toimivat tiedon välittäjänä omaan kuntaansa päin ja 

kunnasta hyvinvointikuntayhtymän vaikuttamistoimielimeen. Vaikuttamistoimielin kokoontuu 2-4 

kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Hyvinvointialueen vaikuttamiselinten kokouksiin 

osallistumisesta esitetään maksettavaksi 150€ kokouspalkkio sekä korvaus matkakustannuksista 

julkisen liikenteen maksujen tai oman auton käytön (0.46 e v 2022) mukaan.  

  

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielin valitsee jäsenistään puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Puheenjohtajat valitaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimen 

ensimmäisessä kokouksessa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita niistä jäsenistä, 

jotka ovat ilmoittaneet olevansa valmiita ottamaan vastaan puheenjohtajan tehtävän. Toimielimen 

sihteerinä ja esittelijänä toimivat hyvinvointialueen viranhaltijat. Vaikuttamistoimielinten 

pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.  

  

Vaikuttamistoimielimen toimikauden pituus on normaalisti hyvinvointialueen valtuustokauden 

mittainen. Ensimmäiset vaikuttamistoimielimet valitaan kuitenkin ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, 

jonka jälkeen uusi, vuonna 2022 toimintansa aloittava hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee 

uudet vaikuttamistoimielinten jäsenet ajalle 1.1.2023 – 31.5.2025. Vaikuttamistoimielin voi itse 

päättää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikauden pituuden.  

  

Hyvinvointialueen alueen toiminnan määrittelyssä on vaikuttamistoimielimille annettu 

mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen 

ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja 

nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden 

kannalta. Lisäksi vaikuttamistoimielimet otetaan mukaan hyvinvointialueen jäsenten 

osallistumisen ja kuulemisen tapojen kehittämiseen hyvinvointialueella.  

  

 

jatkuu… 
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Kuntien ehdotukset edustajista Pohjanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin ovat 

seuraavat:   

   

Vanhusneuvosto  

Larsmo: varsinainen jäsen: Ulf Axell, Varajäsen: Agneta Sandvik  

Laihia: varsinainen jäsen: Heikki Mäkinen, varajäsen: Säde Salo-Somppi  

Pietarsaari: varsinainen jäsen: Antero Varila, varajäsen: Ulla Grönvall-Streng  

Kaskinen: varsinainen jäsen: Aarno Lindholm, varajäsen: Pirkko Mäenpää  

Vaasa: varsinainen jäsen: Irmeli Mandell / Lisbeth Ingo  

Mustasaari: varsinainen jäsen: Leif Rönnskog, varajäsen: Viveka Backlund   

Kristiinankaupunki: varsinainen jäsen: Hans Ingvesgård, varajäsen: Göran Forslund  

Malahti: varsinainen jäsen: Per-Gustav Lindh, varajäsen: Lili-Ann Brolund  

Uusikaarlepyy: varsinainen jäsen: Ralf Skåtar, varajäsen: Armas Tiittanen  

Pedersöre: varsinainen jäsen: Henrik Sandberg, varajäsen: Gudrun Eklöv  

Närpiö: varsinainen jäsen: Ann-Greta Olsio-Tuisku, varajäsen: Roy Wilson  

Vöyri: Göran Westerlund, varajäsen Tarja Finne  

   

Vammaisneuvosto  

Larsmo: varsinainen jäsen: Lina Käldström, varajäsen: Curt Björkskog  

Laihia: varsinainen jäsen: Ritva Lämpsä, varajäsen: Tuula Mäkelä  

Pietarsaari: varsinainen jäsen: Seppo Kangas, varajäsen: Laila Rantanen-Timonen  

Kaskinen: varsinainen jäsen: Aarno Lindholm, varajäsen: Pirkko Mäenpää  

Vaasa: varsinainen jäsen: Anne Salovaara-Kero, varajäsen: Elisabeth Hästbacka  

Mustasaari: varsinainen jäsen: Ann-Christine Stenvall-Aura, varajäsen: Karolina Virta  

Kristiinankaupunki: varsinainen jäsen: Hans Invesgård, varajäsen: Göran Forslund  

Maalahti: varsinainen jäsen: Bertil Stenblad, varajäsen: Mia West  

Uusikaarlepyy: varsinainen jäsen: Anna Calden, varajäsen: Maja Renvall-Höglund  

Pedersöre: varsinainen jäsen: Camilla Roslund-Nordling, varajäsen: Seppo Soininen  

Närpiö: varsinainen jäsen: Marja Forsèn, varajäsen: Patrik Gullström  

Vöyri: varsinainen jäsen: Ann-Britt Backull, varajäsen Kristine Paulin  

   

Nuorisovaltuusto  

Larsmo: varsinainen jäsen: Emma Haglund, varajäsen: Maja Söderlund  

Laihia: varsinainen jäsen: Jenni Peltokoski, varajäsen: Mira Söderlund  

Pietarsaari: varsinainen jäsen: Elvira Nyrönen, varajäsen: Mathilda Palmberg  

Kaskinen: Jäsenet ilmoitetaan myöhemmin  

Vaasa: varsinainen jäsen: Alina Östergård, varajäsen: Ella Filppula  

Korsholm: varsinainen jäsen: Nora Sandelin, varajäsen: Gabriela Rönngård  

Kristinestad: varsinainen jäsen: Jesse Pihlaja, varajäsen: Niko Widberg  

Maalahti: varsinainen jäsen: Cecilia Huhtala, varajäsen: Tilde Strömback  

Uusikarlepyy: varsinainen jäsen: Lucas Nystedt, varajäsen: Emilia Haverinen  

Pedersöre: varsinainen jäsen: Adrian Roslund, varajäsen: Felix Mattson  

Närpes: varsinainen jäsen: Anton Åkerman, varajäsen Johan Naski  

Vöyri: Jäsenet ilmoitetaan myöhemmin                 jatkuu… 
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Lisäksi vaikuttamistoimielimiin valitaan asiantuntijajäsenet. Ehdotetaan seuraavia henkilöitä:  

 

Vanhusneuvosto:  

Koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja Tony Pellfolk.  

 

Vammaisneuvosto:  

Kuntoutuksen toimialajohtaja Annica Sundberg.  

 

Nuorisovaltuusto:   

Sektorijohtaja (lapset, nuoret ja perheet) Pia-Maria Sjöström  

  

Pyydetään lisäksi järjestöiltä ehdotus asiantuntijajäseneksi sekä vanhus- että 

vammaisneuvostoon.  

 

SEKTORIJOHT: 

 esittää, että hyvinvointialueen hallitus 

- vahvistaa nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhus-

neuvoston jäsenet ja asiantuntijajäsenet edellä esitetyllä tavalla 

- päättää, että vaikuttamistoimielinten kokouksiin osallistumisesta 

maksetaan 150€ kokouspalkkio sekä korvaus 

matkakustannuksista julkisen liikenteen maksujen tai oman auton 

käytön (0.46 e v 2022) mukaan 

- päättää, että vammais- ja vanhusneuvostoja voidaan täydentää 

järjestöjen edustuksella 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

 todettiin, että Mustasaaren vammaisneuvoston jäsenen nimi tulee 

korjata seuraavasti; Ann-Christine Stenkull-Aura. 

 

 Lisäksi todettiin, että joidenkin kuntien edustajat puuttuvat vielä. 

Jäseniä voidaan ilmoittaa vielä myöhemmin, kun heidän nimensä on 

selvinnyt.  
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§ 36 Asiakasraatien perustaminen Pohjanmaan hyvinvointialueelle 

 

Sektorijoht. E Penttinen 
 

Asiakasraadit  

Pohjanmaan hyvinvointialueelle perustetaan kolme asiakasraatia, lasten, nuorten ja perheiden, 

työikäisten ja ikäihmisten sektoreille. Asiakasraateihin haettiin jäseniä paikallislehdissä ja 

sosiaalisen median kanavissa julkaistuilla ilmoituksilla. Hakuaika oli 23.11. - 10.12.2021. Kullekin 

ikäsektorille haluttiin muodostaa hyvinvointialueen väestöä edustava raati. Tavoitteena oli saada 

tasapuolisesti miehiä ja naisia sekä suomen- ja ruotsinkielisiä henkilöitä raateihin. Lisäksi 

tavoiteltiin alueellisesti tasapuolista edustusta jokaiseen raatiin. Asiakasraateihin toivottiin 

erilaisia näkökulmia edustavia ihmisiä kehittämään positiivisessa hengessä parempia palveluita. 

Hakemuksia saivat lähettää Pohjanmaan hyvinvointialueen 16-vuotta täyttäneet asukkaat.  

   

Kunkin asiakasraadin toimintaa tukee hyvinvointialueen johdon nimeämä asiakasraatityöryhmä, 

jossa ovat jäsenenä sektorijohtaja (asiakasraadin puheenjohtaja), asiakasraadin sihteeri sekä 

edustajat lääkärien, hoitotyön ja sosiaalityön resurssilinjasta. Asiakasraatityöryhmät ovat käyneet 

läpi hakemukset, joissa raatiin hakeneet ovat kertoneet itsestään ja ajatuksistasi 

potilaan/asiakkaan asemasta. Raadit toimivat kaksikielisesti, jolloin valittujen henkilöiden tulee 

ymmärtää kohtuullisesti molempia kotimaisia kieliä keskusteluihin osallistumisen vuoksi. Osa 

hakijoista ilmoitti työskentelevänsä Pohjanmaan hyvinvointialueella., ja Tämä katsottiin olevan 

esteenä asiakasraatiin osallistumiselle, koska hyvinvointialueen työntekijöillä on mahdollisuus 

vaikuttaa palveluihin ja toimintaan oman työtehtäviensä kautta.  Osa asiakasraatitoimintaan 

jätetyistä hakemuksista oli tulkittavissa työhakemuksiksi, jotka jätettiin huomioimatta.   

   

Lasten, nuorten ja perheiden asiakasraatityöryhmä:  
Puheenjohtaja: sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström  
Sihteeri: alueellinen palvelupäällikkö Åsa Nyberg-Sundqvist  
Lääkärilinjan edustaja: Tarja Holm  
Hoitotyön linjan edustaja: Susann Granholm  
Sosiaalihuollon edustaja: Jussi Björninen  
 
Työikäisten asiakasraatityöryhmä:  
Puheenjohtaja: sektorijohtaja Erkki Penttinen  
Sihteeri: asiakaspalvelupäällikkö Sari West  
Lääkärilinjan edustaja: Tanja Skuthälla  
Hoitotyön linjan edustaja: ylihoitaja Lisa Sundman  
Sosiaalihuollon edustaja: Marja Mustonen.  
 
Ikäihmisten asiakasraatityöryhmä:  
Puheenjohtaja: sektorijohtaja Pia Vähäkangas  
Sihteeri: alueellinen palvelupäällikkö Tarja Koukkunen  
Lääkärilinjan edustaja: Markus Råback  
Hoitotyön linjan edustaja: ylihoitaja Paula Olin  
Sosiaalihuollon edustaja: Monika Björkqvist  
Sote-uudistushankkeesta (ikäihmiset) edustaja: Johanna Björkman              jatkuu… 
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Asiakasraatityöryhmät ehdottavat, että hallitus valitsee asiakasraatien jäsenet 

asiakasraatityöryhmien annetun ehdotusten mukaisesti vuodelle 2022.  

   

Lasten, nuorten ja perheiden asiakasraati  

 

(Muutin tekstin paikkaa) Lasten, nuorten ja perheiden raatiin haki yhteensä 19 henkilöä, 

seitsemän suomenkielistä ja 12 ruotsinkielistä. Kaikki hakijat olivat naisia. Hakemuksia tuli 

Vaasasta, Mustasaaresta, Kaskisista, Närpiöstä, Uusikaarlepyystä, Pietarsaaresta, Pedersörestä 

ja Vöyriltä 

 

Esitys jäseniksi vuonna 2022  

Asplund Annika Vöyri ruotsi    

Eriksson Fanny Uusikaarlepyy ruotsi   

Jakobsson Marianne Mustasaari ruotsi   

Kontiainen Anna-Leena Laihia suomi   

Nurmi Heidi Vaasa suomi   

Nyman Katja Pietarsaari ruotsi   

Nyman Linda Närpiö ruotsi   

Närvä Outi     Vaasa    suomi   

Salo Pia Kaskinen suomi   

Sjöskog Camilla Pedersöre ruotsi   

   

Työikäisten asiakasraati  

Työikäisten asiakasraatiin haki 14 henkilöä, joista yksi oli mies ja muut olivat naisia. Hakijoista 

neljä oli ruotsinkielistä ja 10 oli suomenkielisiä. Hakijoita ei saatu kattavasti koko 

hyvinvointialueelta.  Hakijat olivat Vaasasta, Mustasaaresta, Laihialta, Vöyristä. Kolme hakijaa 

työskentelee Pohjanmaan hyvinvointialueella. Heitä ei voida työsuhteensa vuoksi katsoa 

soveltuvaksi asiakasraadin jäseneksi, koska heillä on mahdollisuus vaikuttaa työsuhteensa kautta 

palveluihin ja toimintaan. Lisäksi päätettiin, että jos hakija tulee valituksi aluevaaleissa 

luottamushenkilöksi, häntä ei voida valita asiakasraatiin.  

 

Esitys jäseniksi vuonna 2022  

Granholm Johanna Vaasa suomi  

Hagelberg Ritva ruotsi  

Kallio Sirpa Vöyri suomi  

Lukkarila Sanni Vaasa suomi  

Osmo Jarmo Vaasa suomi  

Norrgård Maria Mustasaari ruotsi  

Strömsholm Eva-Maria Vaasa ruotsi  

Söderudd Isa-Maria Vaasa suomi  

Sillanpää-Söderqvist Teija Vaasa suomi  

Vainioniemi Tuija Laihia suomi  

Vesiluoma Terhi Vaasa suomi                jatkuu… 
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Ikäihmisten asiakasraati  

 

Ikäihmisten asiakasraatiin haki 30 henkilöä, joista naisia 21 ja miehiä seitsemän. Hakijoista 

ruotsinkielisiä oli kahdeksan ja loput suomenkielisiä. Eniten hakemuksia tuli Vaasasta, Laihialta 

ja Pietarsaaresta. Hakijoista muutamat työskentelivät Pohjanmaan hyvinvointialueella. Heidän 

kohdallaan katsottiin, että heitä ei voida työsuhteensa vuoksi katsoa soveltuviksi asiakasraadin 

jäseniksi, koska heillä on mahdollisuus vaikuttaa työsuhteensa kautta palveluihin ja toimintaan. 

Mikäli hakija tulee valituksi aluevaaleissa luottamushenkilöksi, häntä ei voida valita asiakasraadin 

jäseneksi.  

 

Esitys jäseniksi vuonna 2022  

Ikäihmisten asiakasraatityöryhmä ehdottaa, että hallitus valitsee asiakasraadin jäsenet annetun 

ehdotuksen mukaisesti vuodelle 2022.  

 

Ahlvik Bengt Pietarsaari ruotsi  

Häyry-Korin Monica     Pietarsaari    ruotsi  

Knuts Gun      Kristiinankaupunki    ruotsi  

Koski Kirsti Vaasa suomi  

Lindholm Jari Vaasa suomi  

Mäkinen Maija Loviisa Vaasa suomi  

Nyby Eila Sundom suomi  

Nylund Mariann Övermalax ruotsi  

Närvä Jorma Vaasa suomi  

Peltomäki Pirjo Laihia suomi  

Perttola Jussi Vaasa suomi  

Söderback Birgitta Mustasaari ruotsi  

Vieri Pertti Mikael Laihia suomi  

   

 SEKTORIJOHT: 

 esittää, että hyvinvointialueen hallitus 

- vahvistaa asukasraatien jäsenet edellä esitetyllä tavalla 

- päättää, että asukasraatien kokouksiin osallistumisesta 

maksetaan palkkio 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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Hallitus   § 37  21.2.2022 

 

 

 

 
§ 37 Hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyön periaatteet 
 

 

Sektorijoht. P-M Sjöström 
Valmistelu: sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström  

 

Hyvinvointialue tarvitsee rakenteen sille, kuinka kuntien ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä 

yhteistyö rajapinnassa toimii. On myös määriteltävä, millä tasolla eri yhteistyöryhmien jäsenet 

nimetään. Ehdotus terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevasta yhteistyöstä perustuu 

kansallisen rakennemuutoshankkeen 2020–2021 terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 

koskevaan osahankkeeseen. Yhteistyö oli myös oma teema-alueensa hyvinvointialuetta 

valmistelleissa työryhmissä. Oheinen ehdotus periaatteiksi koskee vuotta 2022. Sen on ajateltu 

toimivan perustana hyvinvointialueen ja kuntien neuvotteluille tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä 

yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Niistä on hyvinvointialueesta annetun lain 14. §:n mukaan 

neuvoteltava vähintään valtuustokausittain. 

 

Yhdyspintayhteistyö    LIITE § 37 

Kotouttaminen, yhdyspinnat   LISÄMATERIAALI § 37/1 

Työllistämispalvelut, yhdyspinnat  LISÄMATERIAALI § 37/2 

Kotouttamispalvelut   LISÄMATERIAALI § 37/3 

 

SEKTORIJOHT: 

 esittää, että kuntayhtymän hallitus keskustelee ja hyväksyy 

yhdyspintayhteistyön periaatteet 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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Hallitus   § 38  21.2.2022 

 

 

 

§ 38 Toimiala- ja megatrendikatsaus 

 

Joht.  
Hallitus sai vuoden ensimmäisessä kokouksessaan esityksen toiminnan strategista johtamista 

varten laaditusta toimiala- ja megatrendikatsauksesta, jossa esiin nousevat teemat toimivat 

suuntaviittoina hyvinvointialueen jatkokehittämisessä. Hallitus on saanut kokouksen jälkeen 

siihen rauhassa tutustua ja käy vielä keskustelua katsauksesta ja mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä.  

 

Toimiala- ja megatrendikatsaus käytiin läpi myös aluevaltuuston perehdytyksessä ja sitä tullaan 

vielä täydentämään yhdessä pelastustoimen kanssa.  

                  LISÄMATERIAALI § 38 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus käy keskustelua toimiala- ja megatrendi-

katsauksesta ja sopii mahdollisista jatkotoimenpiteistä 

 

HALL: Muutosjohtaja Suvi Einola oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

 merkitsi asian tiedoksi. 
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Hallitus   § 39  21.2.2022 
 
 
 
 

§ 39 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen päivittäminen 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteisten asiakasmaksujen käsikirja (hyväksytty hallituksessa § 

82 22.11.2021) on otettu käyttöön 1.1.2022 lukien. On jo käynyt ilmi, että osa sosiaalihuollon 

palvelujen ja tukipalvelujen asiakasmaksuista puuttuu hyväksytystä asiakasmaksukäsikirjasta 

kokonaan tai ne ovat puutteellisia. Koti- ja asumispalvelujen, kuntoutuksen, vammaispalvelujen 

ja psykososiaalisten palvelujen toimialoilla kartoitetaan parhaillaan perusteellisesti korjausten ja 

täydennysten tarvetta, jotta päivitetty asiakasmaksukäsikirja voidaan ottaa käsiteltäväksi 

hyvinvointialueen hallituksessa maaliskuussa 2022. 

 

Asiakasmaksulaskutuksen sujuvuuden vuoksi on päätettävä menettelystä siihen saakka, että päi-

vitetty asiakasmaksukäsikirja on hyväksytty ja kaikille palveluille on vahvistettu maksut. 

Ehdotuksena on, että niissä tapauksissa, joissa asiakasmaksut puuttuvat hyvinvointialueen asia-

kasmaksukäsikirjasta, suoritetaan laskutus kuntien aikaisempien asiakasmaksujen mukaisesti 

uusien asiakasmaksujen voimaantuloon saakka.  

 

Muutamia kiireellisempiä kohtia otetaan kuitenkin esille: 

Koti- ja asumispalvelujen osalta tulee vahvistaa tehostetussa palveluasumisessa annettavan tila-

päisen hoidon tai vuorohoidon asiakasmaksu. Tällä hetkellä tuote puuttuu 

asiakasmaksukäsikirjasta kokonaan. Ehdotuksena on 37 €:n asiakasmaksu/vrk. Tehostetussa 

palveluasumisessa annettavan tilapäisen hoidon tai vuorohoidon asiakasmaksu ei sisälly 

maksukattoon. 

 

Vammaispalveluissa on tarve korjata asunto- ja ryhmäasumisen ylläpitomaksuja. Maksu muusta 

ylläpidosta: yleisten tilojen koneiden, aineiden ym. käyttö 30,65 €/kk ja maksu muusta ylläpidosta: 

yksikön välineiden ja aineiden käyttö omaan huoneeseen 4,35 €/kk poistetaan ja korvataan 

ryhmäasumisen ympärivuorokautisen hoidon ylläpitomaksulla 100 €/kk ja asuntoasumisen 

ylläpitomaksulla 80 €/kk. Ylläpitomaksun sisältö ryhmäasumisessa: sähkö, vesi, informaatiokulut 

(esim. kaapeli-tv), saunamaksu, yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet, yleiseen viihtyvyyteen 

liittyvät kulut, siivousvälineet ja puhdistusaineet, vaatehuolto pesuaineet mukaan lukien sekä 

hygieniatuotteet. Asuntoasumisen ylläpitomaksun sisältö: sähkö, vesi, informaatiokulut (esim. 

kaapeli-tv), yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet sekä yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut. 

Asiakkaan käyttövarat vähintään 220 €/kk. 

 

JOHT: ehdotetaan, että hallitus hyväksyy: 

-  tehostetussa palveluasumisessa annettavan tilapäisen hoidon tai 

vuorohoidon koti- ja asumispalvelujen asiakasmaksuksi 37 €/vrk. 

-  vammaispalvelujen ryhmäasumisen ympärivuorokautisen hoidon 

ylläpitomaksuksi 100 €/kk ja asuntoasumisen ylläpitomaksuksi 80 

€/kk. Tämän johdosta poistetaan yleisiä tiloja koskeva maksu muus-

ta ylläpidosta (30,65 €/kk) ja omaa huonetta koskeva maksu muusta 

ylläpidosta (4,35 €/kk).                  jatkuu… 
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Hallitus   § 39  21.2.2022 

 

 

-  asiakkaan käyttövaroiksi vammaispalvelujen ryhmäasumisessa ja 

asuntoasumisessa vahvistetaan 220 €/kk. 

-  edellä mainitut asiakasmaksut vahvistetaan 1.3.2022 voimaan 

tuleviksi. 

-  niissä tapauksissa, joissa asiakasmaksut puuttuvat 

hyvinvointialueen asiakasmaksukäsikirjasta, suoritetaan laskutus 

kuntien aikaisemmin voimassa olleiden asiakasmaksujen mukaan 

uusien asiakasmaksujen vahvistamiseen ja voimaantuloon saakka. 

Tämä koskee niiden palvelujen asiakasmaksuja, jotka on myönnetty 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kyseiselle toiminnalle asettamien 

kriteerien mukaisesti.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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Hallitus   § 40  21.2.2022 
 
 
 
 

§ 40 Muut mahdolliset asiat 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat päätetään 

hallituksen kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia 

käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää 

kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella. 

 

 Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

     

 Kokouspäivämäärä 

 Hallituksen kokous   21.2.2022 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 19 – 23, 25, 31 – 32, 38, 40 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 24, 26 – 30, 33 – 37, 39 

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kuntayhtymän jäsenkunta 

• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. 

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava. 
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. 

 

Pöytäkirja 

 

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

 

 

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasa 

kirjaamo@ovph.fi  

 

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista 

perjantaihin klo 9-14. 
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