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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 21.3.2022 klo 8.30 – 

Paikka: Kotka, Y3 

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia     Sivu 

 

§ 40 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

§ 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 

§ 42 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 

§ 43 Johdon päätökset 6 

§ 44 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 7 

§ 45 Laatu- ja turvallisuusraportti Vaasan sairaanhoitopiirin toiminnasta vuodelta  2021 8 

§ 46 Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden ostaminen 9 

§ 47 Talousarviomuutokset 2022 11 

§ 48 Laiteinvestointimäärärahojen uudelleenjärjestely vuoden 2022 laitebudjetissa 14 

§ 49 Virkojen perustaminen sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa 15 

§ 50 Kuntien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välinen sopimus ruoka- ja siivouspalveluiden 

 järjestämisestä 2022 16 

§ 51 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen päivittäminen 19 

§ 52 Pietarsaaressa yksityisiltä palveluasumisyksiköiltä ostettavien palvelujen indeksitarkistus 2022 20 

§ 53 Solhörnanin palvelutalon vuokratason vahvistaminen peruskorjauksen jälkeen 22 

§ 54 Pohjanmaan hyvinvointialueelle perustetaan vanhusneuvosto, vammaisneuvosto  ja nuorisovaltuusto 

  23 

§ 55 Anomus 24/7 päivystyksen jatkosta vuodesta 2023, Malmin sairaala 26 

§ 56 Selvitystyö kuljetuspalvelujen järjestämisestä yhdenmukaisesti 27 

§ 57 Selvitys Kuinka Pohjanmaa voi? 28 

§ 58 Laihian yksiköiden luokittelu yksikielisiksi 29 

§ 59 Kahvila- ja ravintolapalveluiden kilpailuttaminen 31 

§ 60 Muutosneuvottelujen aloittaminen Apteekkipalveluissa 32 

§ 61 Hyvinvointikuntayhtymän ja hyvinvointialueen jaoston ja lautakuntien yhteistyö ja jatkuvuuden 

 varmistaminen 33 

§ 62 Lisätyön tarve eri yksiköissä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2022 34 

§ 63 Vapautuvien lähihoitajan toimien (4kpl) muuttaminen sairaanhoitajan toimiksi  yleislääketieteen 

 osastoilla 35 

§ 64 Muut mahdolliset asiat 36 
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Hallitus   § 40 - 41  21.3.2022 

 

 

§ 40 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 Frantz avasi kokouksen klo 8.34. 

 

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. 

 

 

 

 

§ 41 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: pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Raija Kujanpää ja Luisa Tast. 

 ____________  
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Hallitus   § 42   21.3.2022 

 

 

 

 

§ 42 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 63 §:nä käsiteltäväksi esityslis-

tan jälkeen lähetetyn ylimääräisen asian, joka koskee Pohjanmaan hy-

vinvointialueen yleislääketieteen osastoilla vapautuvien lähihoitajan-

perushoitajan toimien (4 kpl) muuttamista sairaanhoitajan toimiksi. 
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Hallitus   § 43  21.2.2022 

 

 

 

§ 43 Johdon päätökset 

Joht.  

Liitteenä kuntayhtymän johtajan, hallintojohtajan, sektorijohtajien, resurssijohtajien ja 

toimialajohtajien päätösluettelot tiedoksi. 

 

Päätösluettelo    LIITE § 43 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelon tiedoksi. 

 

HALL: merkitsi päätösluettelon tiedoksi. 

  ____________ 
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Hallitus   § 44  21.3.2022 

 

 

 

§ 44 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. 

 __________ 
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Hallitus   § 45  21.3.2022 

 

 

 

§ 45 Laatu- ja turvallisuusraportti Vaasan sairaanhoitopiirin toiminnasta vuodelta 
 2021 

 

Joht.  

Vuoden 2021 laaturaportti on järjestyksessään kymmenes vuosittainen kooste Vaasan 

keskussairaalan organisaatiotasolla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja 

turvallisen hoidon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Samalla se on myös ensimmäinen raportti, 

jossa on koottuna jo jotain alueellista tietoa, vuoden 2022 alusta käynnistyneestä Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnasta. Vaasan sairaanhoitopiiri on vuosien ajan 

panostanut laadukkaiden ja turvallisten palveluiden tuottamiseen väestölleen ja sama tavoite 

tulee olemaan myös käynnistyvässä Pohjaamaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä 

jatkossa.  Raportti on koostettu useiden asiantuntijoiden yhteistyönä.  

 

Laaturaportti     LIITE § 45 

  

JOHT:  esittää, että hallitus käy keskustelua laaturaportista ja merkitsee sen 

tiedoksi  

 

HALL: laatujohtaja Mari Plukka osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 

 

merkitsi laaturaportin tiedoksi keskustelun jälkeen ja antaa raportin 

tiedoksi valtuustolle. 

_____________ 
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Hallitus   § 46  21.3.2022 

 

 

 

§ 46 Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden ostaminen 

Joht. 
Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä omistaa tällä hetkellä 7,6 % Fimlab Oy:n osakkeista. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen osuus yhtiön liikevaihdosta on 14.5%.  Suurimmat omistajat ovat 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 50,21 %:n omistusosuudella ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

20,80 %:n omistusosuudella. 

 

Covid-19 testaus on kasvattanut yhtiön liikevaihtoa ja tulosta ennakoimattomasti. Osakkaiden 

omistusosuudet ja osuudet liikevaihdosta eivät tällä hetkellä vastaa toisiaan. Tästä syystä 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (ÖVPH), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) 

ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) ovat tiedustelleet suurimmilta omistajilta 

mahdollisuutta oikaista omistusosuuksia lähemmäksi käyttö- ja liikevaihto-osuuksia. 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat neuvotteluissa päätyneet 

tarjoamaan 10 % yhtiön osakkeista lunastettavaksi eli yhteensä 563 osaketta. KPMG Oy:n 

suorittaman arvonmäärityksen mukaan osakkeen arvoksi on laskettu 8.000 €/osake, joka on 

kaikkien osapuolten mukaan hyväksyttävissä. ÖVPH, KHSHP ja PHHYKY ovat keskenään 

neuvotelleet ostettavista osuuksista. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymällä on 

mahdollisuus halutessaan ostaa 316 lisäosaketta hintaan 2.528.000€. Omistusosuus nousisi 

tällöin 13,2 %:iin. 

 

Yhtiön osakkaat ovat sopineet, että kevään yhtiökokous pidetään mahdollisimman myöhään, jotta 

osakkaat ehtivät käsitellä kauppaa omissa toimielimissään. PSHP:n valtuusto on 21.2.2022 (§ 8) 

hyväksynyt kaupan toteuttamisen seuraavasti: 

− Pirkanmaan sairaanhoitopiriin (PSHP) konsernirakennetta muutetaan siten,  että Fimlab 

Laboratoriot Oy:n tytäryhtiöasemasta luovutaan ja että,  

− valtuusto oikeuttaa hallituksen myymään enintään 281 kappaletta (viisi prosenttiyksikköä) 

osakkeistaan 8000 euron kappalehinnalla ehdolla,  että: 

o kaupat toteutetaan ennen vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta  

o omistajastrategiasta ja ohjausmenetelmästä yhdessä pääomistajien kanssa on sovittu 

o Yo sairaalan erityispiirteet turvataan osakassopimuksella ja että hallituksen pj 

(puheenjohtajuus) säilyy Pirkanmaalla 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä päätti 16.2.2022 (§ 44), että tavoiteltujen 

omistusmuutosten toteuttamiseksi sairaanhoitopiiri myy enintään 385 kappaletta omistamistaan 

Fimlab laboratoriot Oy:n osakkeista 8000 euron kappalehinnalla. Ostajina ovat muut Fimlab 

Laboratoriot Oy:n osakkaat tai yhtiö itse. 

 

Valmistelun edetessä on sovittu, että Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin myymät osakkeet.  

Kauppakirja      LIITE § 46  

jatkuu… 
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Hallitus   § 46  21.3.2022 

 

 

 

 

 

JOHT: Hallitus päättää 

1 ilmoittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille, että Pohjanmaan 

hyvinvointikuntayhtymä on valmis lunastamaan yhteensä 316 

osaketta hintaan 8.000 €/osake ehdolla, että valtuusto myöntää 

lisämäärärahaa tähän investointiin. Yhteensä 2.528.000 euroa. 

2 että kauppa toteutetaan vain ehdolla, että se toteutuu ennen 

yhtiökokousta ja mahdollista osingonjakoa. Jos toteutuu, tehdään 

vastaava talousarviomuutos muihin rahoitustuottoihin. 

3 vie asian hyvinvointialueen aluehallitukselle ja valtuustolle 

päätökselle suostumuksen antamiseksi 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen. 

_____________  
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Hallitus    § 47  21.3.2022 
 
 
 

§ 47 Talousarviomuutokset 2022 

Dir. 
Valmistelu: Talousjohtaja Lena Nystrand 

Vuoden 2022 talousarvion laatimisen yhteydessä tehtiin suunnitelma tulevia 

resurssinhallintapalveluita varten. Yksiköitä perustettiin koko aluetta varten, mutta toimivat 

palvelut vakituisine työntekijöineen saatiin perustettua vain keskussairaalaan ja Vaasan 

kaupungin alueelle. Muihin yksiköihin keskitettiin sijaismäärärahat ja pyrkimyksenä on, että ne 

kehittyvät jatkossa täysiksi resurssiyksiköiksi. 

 

Palveluiden jatkuvuuden ja jäsentämisen sekä osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi 

näiden yksiköiden on rakennuttava suurempaan määrään vakinaista henkilöstöä, jota 

täydennetään sijaisilla. Tavoitteena on tuntipalkkaisen ja määräaikaisen henkilöstön 

vähentäminen sekä vakinaisen henkilöstön osuuden lisääminen. Suunniteltu muutos on täysin 

kustannusneutraali, ja siinä muutetaan sijaismäärärahat vakinaisiksi palvelussuhteiksi eli 

vakinaisen henkilöstön palkoiksi. Toimenpiteellä turvataan henkilöstön palvelussuhteet samalla 

kun se helpottaa hallinnollisia järjestelyitä, jotka liittyvät lisähenkilöstön/sijaishenkilöstön 

tarpeeseen ja muihin tilapäisiin resurssimuutoksiin. 

 

Ehdotus perustuu 300 vakituiseen palvelussuhteeseen, joista 100 tarvitaan äkillisiin lyhytaikaisiin 

sijaisuksiin, 100 vuosilomia varten ja 100 hoitamaan pidemmät lakisääteisiin poissaoloihin liittyvät 

sijaisuudet. Lakisääteisten poissaolojen sijaisuudet rahoitetaan vakinaisen henkilöstön 

budjetoiduista palkoista, joita ei käytetä poissaolon aikana. Yksiköihin tarvitaan kolme 

osastonhoitajan virkaa sekä yksi palvelupäällikkö sihteeriyksikköön hoitamaam 

esimiestehtävään. 

 
Resurssiyksikön sijaismäärärahojen muuttaminen vakinaisen henkilöstön palkoiksi ei vaadi 
lisätalousarviota, vaan kyse on määrärahojen muuttamisesta. 
 
Perustettavat uudet toimet ja virat 
40 sairaanhoitajan toimea 
30 terveydenhoitajan toimea 
15 sosionomin toimea 
5 geronomin toimea 
210 lähihoitajan toimea 
3 osastonhoitajan virkaa 
1 palveluesimiesvirka 
 
Lisäksi olemme tehneet esityksen lisäresursseista aliresursoinnin korjaamiseksi ja jotta voimme 

turvata sosiaalihuollon velvoitteet ja täyttää uuden 1.1.2022 voimaan astuneen lain vaatimukset 

lastensuojelun henkilöstömitoituksesta. Lisäkuluja tulee miljoonan euron 

verran.    LISÄMATERIAALI § 47         

 
Perustettavat uudet virat ja toimet 
5 johtavan sosiaalityöntekijän virkaa 
5 sosiaalityöntekijän virkaa  
2 sosiaaliohjaajan virkaa 
5 sosiaaliohjaajan toimea                  jatkuu… 
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Näiden lisäksi tehdään seuraavat virkanimikemuutokset.  

Kolme tiiminvetäjää, jotka muutetaan johtavan sosiaalityöntekijän viroiksi. Kustannusvaikutus on 

noin 20 000 euroa.  

 

Yllä mainittujen toimien lisäksi hallintoa on vahvistettava lisähenkilöstöllä, jotta selviämme 

kaikkien muutosten mukanaan tuomista uusista tehtävistä. Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2022. Kyse on historiallisesta ja suurimmasta sosiaali- ja 

terveydenhuollon muutoksesta Pohjanmaalla. Asiakkaan, potilaan ja hoidon näkökulmasta 

muutos on onnistunut hyvin siltä osin, ettei palveluihin ole tullut suuria häiriöitä. Sen sijaan 

hallinnon eri sektoreilla on ollut haasteita. Syitä on useita: monia tukitoimintaprosesseja on 

määriteltävä uudelleen ja uudessa yhdistetyssä organisaatiossa syntyi monia tehtäviä, joihin ei 

siirretty ketään tai riittävästi resursseja kunnista. Lisäksi talousarviota ja toimintasuunnitelmaa 

laadittaessa esitettiin säästövaatimuksia, jotka jo kuitenkin heti alussa osoittautuivat 

mahdottomiksi toteuttaa, jos palveluiden halutaan toimivan sujuvasti. Hallinnosta leikattiin muun 

muassa miljoonan euron verran sijaismäärärahoja, muita palkkoja ja palkkioita sekä erilaisia 

ostopalveluita. 

 

Jotta hallinto ja huolto pystyvät toimimaan laadukkaasti isossa organisaatiossa, lisäresursseja 

olisi rekrytoitava välittömästi. Lisähaasteita syntyy, kun vuoden aikana on jälleen valmisteltava 

noin tuhannen henkilön siirtyminen organisaatioon.  LISÄMATERIAALI § 47 

 

Perustettavat toimet 

2 HR-suunnittelijaa 

5 HR-asiantuntijaa 

1 taloussuunnittelija 

2 taloussihteeriä 

3 hankintasuunnittelijaa 

1 kiinteistöpäällikkö 

 

Tämä lisää henkilöstökuluja noin 800 000 eurolla, mikä vastaa vain osittain niitä leikkauksia, joita 

tehtiin talousarviotyön loppuvaiheessa. Koska olennainen osa hallintohenkilöstön työpanoksesta 

myydään asiantuntijapalveluina hyvinvointialueen valmistelulle vuonna 2023, voidaan katsoa, 

että puolet summasta eli 400 000 euroa lisää nettokustannuksia. 

 

Kaikkien henkilöstömuutosten nettolisäys on siis yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, ja se voidaan 

rahoittaa lisäosingoilla, joita lasketaan saatavan, jos hyvinvointialue hankkii lisää Fimlabin 

osakkeita. Näin muutokset eivät kasvata kuntien maksuosuuksia. 

 

 

 

jatkuu… 
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JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy osaltaan talousarviomuutokset ja 

ehdottaa valtuuston hyväksyvän välttämättömät lisäykset 

henkilöstömäärärahoihin.  

 

  Virkoja ja toimia perustetaan ehdotuksen mukaisesti.  

  Virkanimikemuutokset tehdään ehdotuksen mukaisesti. 

 

  Lisäykset rahoitetaan osinkotuottojen kasvulla, joka saadaan 

osakeomistusta lisäämällä. Näin talousarviolisäys on kustannus-

neutraali kunnille. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

________________ 
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§ 48 Laiteinvestointimäärärahojen uudelleenjärjestely vuoden 2022 laitebudjetissa 

 

Joht.  

Valmistelu: Talousjohtaja Lena Nystrand 

Keskusairaalalla on kriittinen tarve vaikeasti sairaiden sydänleikattujen lasten seurannassa 

tarvittavalle sydänultraäänilaitteelle. Käytössä oleva laite on saavuttanut elinkaarensa pään, ja se 

on uusittava.  

 

Lastenkardiologi käy kuukausittain konsultaatiokäynnillä, minkä jälkeen huolellisesti valitut 

lapsipotilaat lähetetään yliopistolliseen sairaalaan Helsinkiin. Leikkauksen jälkeen lasten tilaa 

seurataan omassa sairaalassa yliopistollisen sairaalan lastenkardiologikonsultin avulla. 

Ultraäänilaitetta käytetään myös neonatologiassa. 

 

Uusi lasten sydänultraäänilaite maksaa 100 000 euroa. Hallitus voi päättää laitteita koskevan 

talousarvion yksittäisistä hankinnoista. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 

laiteinvestointimääräraha, joka on 5 793 500 euroa. Lasten sydänultraäänilaitteen hankinta 

tehdään niin, että vastaava säästö huomioidaan laitteissa, joita ei ole vielä hankittu ja niin, ettei 

kokonaistalousarvio ylity. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy investointimäärärahan 

uudelleenjärjestelyn. 

  

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

________________ 
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§ 49 Virkojen perustaminen sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa 

Joht.  

Valmistelu: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl 

Kuntalain mukaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa, on perustettava virka. 

Henkilön on oltava virkasuhteessa, vaikka tehtäviin sisältyisi vain vähäisessä määrin julkisen 

vallan käyttöä.  

 

Alla on kuvattu tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa.   

• Tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää 

toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. 

• Tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti antaa toista 

velvoittavan määräyksen tai muulla tavoin käytännössä vaikuttaa toisen etuun tai oikeuteen. 

• Tehtävään voi kuulua esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa. 

• Kunnan siirtämän toimivallan käyttäminen. 

• Valmistelutoimenpiteet, joilla on merkittävä vaikutus päätöksentekoon. 

 

Hyvinvointialueen henkilöstö on siirtynyt kunnilta palvelussuhteen ehtoineen ja siinä virka- tai 

työsuhteessa, joka sillä oli. Organisaatiossa työskentelee 7 000 henkeä, ja 

henkilöstöhallinnollisista ja hankinta-asioista päättää noin 400 esihenkilöä. He käyttävät julkista 

valtaa, koska he käyttävät harkintavaltaansa päätöksenteon yhteydessä. Kaikilla näillä henkilöillä 

ei ole ollut päätösvaltaa entisissä organisaatioissaan, miksi meillä nyt on suuri henkilöstöryhmä, 

jonka pitäisi hoitaa tehtäviään työsuhteen sijaan virkasuhteessa. Sosiaalihuollossa merkittävä 

osa tehtävistä on sellaisia, jotka on hoidettava virkasuhteessa (esim. sosiaalityöntekijä). Myös 

kaikkien lääkäreiden on oltava virkasuhteessa. Johtavat viranhaltijat ja eräät asiantuntijat 

rekrytoitiin suoraan virkoihinsa. 

 

Hallintosäännön mukaan virat perustaa valtuusto. Jotta palvelussuhde voitaisiin muuttaa 

virkasuhteeksi, on perustettava vastaava virka. Virkojen perustamisen yhteydessä on tarpeen 

myös muuttaa tai yhtenäistää joitakin virkanimikkeitä. Asianomaiset henkilöt voidaan tämän 

jälkeen siirtää virkoihinsa.  

 

JOHT.:  ehdottaa hallituksen esittävän valtuustolle, että  

- virkoja voidaan perustaa niitä tehtäviä varten, joita nyt hoidetaan 

työsuhteessa, mutta jotka kuntalain mukaan edellyttävät 

virkasuhdetta. Kyse on lähinnä esihenkilötehtävistä ja eräistä 

sosiaalihuollon tehtävistä  

- kun henkilöt siirretään virkoihinsa, vastaavat toimet lakkautetaan. 

Kustannukset eivät siten lisäänny. 

 

HALL: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl osallistui kokoukseen esitelläkseen 

asian.  

 

 hyväksyi ehdotuksen esityksen mukaisesti. 

 _____________ 
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§ 50 Kuntien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välinen sopimus ruoka- ja 
siivouspalveluiden järjestämisestä 2022 

Joht.  

Valmistelu: muutosjohtaja Arja Tuomaala, muutosjohtaja Göran Honga, talousjohtaja Lena 

Nystrand 

Pohjanmaan hyvinvointialueen strategisena tavoitteena on toimia väestön hyvinvoinnin puolesta 

kaikissa elämäntilanteissa. Kuntayhtymä tarjoaa sujuvia, laadukkaita ja tasa-arvoisia palveluita 

koko alueella ja myös ostopalveluina toteutetut ruoka- ja siivouspalvelut tulee toteutua strategian 

mukaisesti.   

  

Nykytila Pohjanmaan hyvinvointialueella:  

• Pohjanmaan hyvinvointialueella Vaasan keskussairaala ja Vaasan kaupunki ovat 

asiakasomistajia TeeSe Botnia Oy AB in-house yhtiössä. TeeSe tuottaa puhdistus-, ruoka-

sekä kiinteistö-ja logistiikkapalveluita alueen yksiköihin.  

• Alerte Ab Oy tuottaa puhdistus- ja ateriapalveluita Pietarsaareen hyvinvointialueen yksiköille. 

Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnat tuottavat Pietarsaaren sosiaali-ja 

terveysviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisia puhdistus-ja ateriapalveluita alueella 

toimiville hyvinvointialueen yksiköille.    

• Vöyrin kunta tuottaa ateriapalvelut omana toimintana kolmessa keittiössä Tallmo, Marielund 

ja terveyskeskuksen keittiö ja siivouspalvelut omana toimintana. 

• Mustasaaren ateriapalvelut tuotetaan omana toimintana Solsidan-keittössä. 

Siivouspalveluista vastaa SOL-siivouspalvelut.  

• Laihian ateriapalvelut tuottaa Pihlajalinna ja siivouspalveluista vastaa TeeSe Oy.  

• Maalahden ateriapalvelut tuotetaan omana toimintana keskuskeittiössä sekä Bergön ja 

Petolahden koulujen keittiössä. Siivouspalvelut suurimmaksi osaksi omana toiminta. 

Ostopalveluina hoidetaan n. 2300m2.  

• Närpiön ateriapalvelut tuotetaan kolmessa keittiössä palvelukeskuksen keskuskeittiö, 

Pörtehemmet, Alvina-keittiö. Siivouspalvelut suurimmaksi osaksi omana palveluna. Tölby ja 

Övermark terveysasemat sekä Solgård ja Pörtom veterinärgård hoidetaan ostopalvelun 

avulla.  

• Kristiinankaupunki ateriapalvelut tuotetaan kolmessa keittiössä Åldersro, Kristinahemmet ja 

keskuskeittiö. Siivouspalvelut tuotetaan omana toimintana.  

• Kaskisissa ateriapalvelut tuotetaan palvelukeskuksen keskuskeittiöllä sekä Mariankodin 

keittiöllä. Palvelukeskuksen siivouspalvelut toteutetaan omana ja Mariankodin ja Toven tuvan 

siivouspalvelut ostopalveluna.  

  

Muutosjohtaja Arja Tuomaala ja ylihoitaja Heidi Kotanen ovat ensin kartoittaneet kuntien 

edustajien kanssa nykytilanteen. Sen jälkeen he ovat muutosjohtaja Göran Hongan ja juristi Antti 

Korven avustuksella käyneet keskusteluja kuntien ja hyvinvointialueen ateria-

ja siivouspalvelusopimuksista, palvelun hinnoittelusta ja palvelukuvauksesta.  Kuntien ehdottamia 

muutoksia tehtiin sopimuspohjaan ja kuntia pyydettiin hinnoittelemaan ateriapalvelut seuraavasti: 

aamupala, lounas, päivällinen, iltapala ja kokopäivä ateriat. Hinnat pyydettiin ilman 

kuljetuskustannuksia ja alv.0%. Siivouspalvelun hinnoittelu pyydettiin kuukausilaskutuksena. Liite 

1,2,3,4,5,6               Jatkuu… 
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Siivouskustannukset/kk on saatu kolmelta kunnalta.  Alerte AB ja TeeSe Oy:n 

puhdistuspalveluiden sisältö ja kustannukset   Vaasan kaupungin ja keskussairaalan osalta. Liite 

7,8,9  

   

Ateriapalveluiden osalta osa kunnista on tehnyt selkeän ehdotuksen hinnoittelusta. Kaikilta 

kunnilta ei ole saatu vastausta. Ateriapalveluiden hinnoittelussa oli vaihtelu mm. kokopäivä 

aterioiden suhteen välillä 13,70 € -25,95 €.  Liitteessä tarkempi selvitys kuntien hinnoitteluista. 

Lisäksi liitteessä vertailuna TeeSen ja Alerten ateriahintoja. Liite 10,11  

  

Yhtenä pääperiaatteena Pohjanmaan hyvinvointialueella on kuntien yhdenvertainen kohtelu, 

saman tyyppisistä palveluista samanlaiset hinnat. Kuntien tuottamista ateria- ja siivouspalveluista 

tehdään sopimukset vuoden 2022 loppuun asti, jotta minimoidaan hyvinvointialueelle tulevia 

juridisia riskejä yhtiöittämättömien palvelujen ostossa. Hallituksen esitysluonnoksessa sote-

uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta 69 a §:n mukaan hyvinvointialue voisi ostaa 

kunnalta sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita vuoden 2023 loppuun, jos kunta on vuoden 

2022 lopussa tuottanut näitä palveluita. Koska on epävarmaa, mitä esitysluonnokselle, jota ei ole 

vielä saatettu eduskuntaankaan, käy, varminta on toimia siten kuin yhtiöittämisvelvollisuus alkaisi 

jo vuoden 2023 alusta. Mikään ei estä laatimasta uusia sopimuksia tai pidentämästä vanhoja 

sopimuksia vuodelle, jos tämä myöhemmin esiluonnoksen tavoin todetaan lailliseksi. Vuoden 

2022 aikana on kyse palveluiden läpilaskutuksesta.  Vuoden 2022 aikana sovitaan, miten 

tukipalvelut on tarkoitus hoitaa vuonna 2023, mutta se on aluehallituksen tehtävä. 

  

Siivouspalveluiden osalta kuukausihinta perustuu mitoitukseen. Kuluvan vuoden aikana käydään 

läpi kunnittain mitoitukset ja muutetaan vuoden 2022 aikana ne yhteneväksi Alerte Ab ja  TeeSe 

Oy mitoitus ja kriteerit pohjana.  

  

Ruokahuollon ja siivouksen hinnoitteluvaihtelun vuoksi noudatetaan molempien osalta 

läpilaskutusta kunnan oman hinnoittelun pohjalta vuonna 2022. 

 

Ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tilavuokra on huomioitu kuntien toimitilakirjanpidossa ja niiden 

vuokrat vaihtelevat tilahuollon mukaisesti.   

 

LIITTEET § 50 

1. Ateriapalvelut mallisopimus 

2. Avtalsmodell för matservice servicebeskrivningsbilaga _Ateriasopimusmalli palvelukuvausliite 

3. Prissättningsbilaga till matservicen_Ateriapalveluiden hinnoitteluliite 

4. Siivouspalvelut mallisopimus 

5. Avtalsmodell för städservice servicebeskrivning_Siivoussopimusmalli palvelukuvausliite 

6. Prissättningsbilaga till städservicen_Siivouspalveluiden hinnoitteluliite 

7. Prissättning för städservice_Siivouspalvelut hinnoittelu 

8. Eurot per laatuluokka 

9. TeeSe Botnia puhdistuspalvelut palvelusisältö ja kustannus 

10. Kommunernas prissättningsförslag_Kuntien hinnoitteluehdotukset 

11. TeeSe hinnat 2022 hyky 

Jatkuu… 
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JOHT: esittää, että hallitus päättää, että ruokahuollon ja siivouspalveluiden 

osalta noudatetaan kuntien ja yhtiöiden nykyistä hinnoittelua kuntien 

ilmoittamilla hinnoilla vuoden 2022 osalta 

 

HALL: Muutosjohtaja Arja Tuomaala osallistui kokoukseen esitelläkseen 

asian. 

 

  toteaa, että pykälän tekstiä korjataan pöytäkirjassa siten, että se vastaa 

asian lopullista valmistelua. 

 

  toteaa, että Tölby tulee korjata liitteessä Töjbyksi. 

 

  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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§ 51 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen päivittäminen 

 

JOHT 

Valmistelu: Christine Widd 

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 tai 

on muotoiltu epäselvästi. Sen vuoksi tarvitaan päivitys jo vuoden alussa. 

 

Koti- ja asumispalvelujen, kuntoutuksen, vammaispalvelujen ja psykososiaalisten palvelujen toi-

mialoilla on laadittu ehdotus korjauksista, jotka ovat tarpeen toiminnan kannalta. Myös asiakas-

maksukäsikirjan toisen luvun tekstiin tarvitaan pieniä tarkennuksia, selvennyksiä ja korjauksia. 

 

Liitteenä ehdotus Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen päivitetyksi asia-

kasmaksukäsikirjaksi. Kaikki päivitykset on merkitty punaisella. 

 

Asiakasmaksukäsikirja    LIITE § 51 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

yhteisten asiakasmaksujen päivitetyn käsikirjan ja vahvistaa siihen 

lisättyjen asiakasmaksujen voimaantulon 01.05.2022 lukien. Lisäksi 

ehdotetaan, että hallitus päättää, että käsikirjan tietoihin voidaan 

tästedes tehdä ns. teknisiä tarkistuksia viranhaltijatasolla.   

 

HALL: Maksuyksikön päällikkö Christine Widd osallistui kokoukseen esitelläk-

seen asian. 

 

jäsen Mervi Rantala ehdotti, että käyttövarat (liitteen sivu 121) muute-

taan 190 euroksi. Jäsen Per Hellman kannatti Rantalan ehdotusta. 

 

Mervi Rantala veti ehdotuksensa takaisin ja hallitus päätti, että asia pa-

lautetaan uuteen käsittelyyn. 
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Hallitus    § 52  21.3.2022 
 
 
 
 

§ 52 Pietarsaaressa yksityisiltä palveluasumisyksiköiltä ostettavien palvelujen 
indeksitarkistus 2022  

Sektorijoht. P Vähäkangas 
Valmistelu: Tony Pellfolk 

Pietarsaaren sosiaalilautakunnan 24.10.2007, § 110 tekemän päätöksen sekä Pietarsaaren 

kaupunginhallituksen 21.11.2007, § 540 tekemän päätöksen mukaan kaupungin yksityisiltä ja 

yhdistyspohjaisilta palvelukodeilta ostamien asumispaikkojen vuorokausihintoihin tehdään 

vuodesta 2009 alkaen vuotuinen indeksitarkistus. Tarkistus tehdään 75-prosenttisesti 

kunnalliseen palkkakustannusindeksiin ja 25-prosenttisesti elinkustannusindeksiin perustuvan 

indeksin mukaan.   

   

Ostopalvelut 1.1.2022   

- Dementiakoti Viivi & Wilhelm 9 paikkaa   

- Villa Rosalie (Heinätorikeskuksen ryhmäas.)7 paikkaa   

- Palvelukoti Rauhala, 3 paikkaa   

- Mariahemmet 1 paikka   

   

Ostopalveluhintoihin tehdään tavanomaiset indeksitarkastukset ja uudet hinnat otetaan käyttöön 

1.1.2022. Indeksitarkistuksen mukaan raskaan hoidon (dementiahoidon) vuorokausihintoja ja 

keskiraskaiden hoitopaikkojen vuorokausihintoja tarkistetaan vuonna 2021 seuraavasti:   

   

Elinkustannusindeksi 25 %   

6/2021 = 2008   

6/2020 = 1969   

6/2019 = 1970   

+1,98 %   

   

Kunnallinen ansiotasoindeksi 75%    

(2005=100, 2:a kvartalet)   

Q2/2021 = 146,4   

Q2/2020 = 141,6   

Q2/2019 = 139,7   

+3,39 %   

   

Keskiraskas hoiva, 97,64 euro (2021)   

25 % +1,98 % =24,89   

75 % +3,39 % = 75,71   

uusi hinta = 100,60 euro  (+3,03 %)   

    

jatkuu… 
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Hallitus    § 52  21.3.2022 

 

 

 

 

Raskas hoiva, 132,92 euro (2021)   

25 % +1,98 % =33,89   

75 % +3,39 % = 103,07   

uusi hinta= 136,96 euro  (+3,03 %)   

    

Niin ollen edellä mainituilta palveluasumisen yksiköiltä ostettujen paikkojen vuorokausihinnat 

olisivat vuonna 2022 seuraavat (vuoden 2021 korvaus suluissa):   

Keskiraskas hoito 100,60 €/paikka/vrk (97,64 €)   

Raskas hoito (dementiahoito) 136,96 €/paikka/vrk (132,92 €)   

Prosentuaalinen erotus vuoden 2021 vuorokausihintoihin verrattuna on +3,03 %.   

   

Ostopalvelupaikoista, jotka ovat dementiahoitopaikkoja, maksetaan raskaan hoitopaikan 

mukainen korvaus. Muista paikoista maksetaan keskiraskaan hoitomaksun mukainen korvaus.   

Tyhjistä ostopalvelupaikoista (joista on voimassa oleva sopimus) ei makseta korvausta, ellei 

kyseessä ole lyhytaikainen (alle kahden kuukauden) poissaolo. Jos palveluntuottajien 

toiminnassa tapahtuu vuoden 2022 aikana olennaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa 

ostopalvelun toteuttamiseen, on palveluntuottaja velvollinen tiedottamaan asiasta ilman viivytystä 

Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tällöin ostopalvelukorvauksen suorittamisesta sovitaan 

hyvinvointialueen ja palveluntuottajan välillä tarvittaessa erikseen.   

   

SEKT.JOHT:  

ehdottaa, että hallitus päättää, että Pietarsaaressa yksityisten 

palveluasumisen yksiköiltä ostettujen paikkojen uudet hinnat ovat 

100,60 €/asiakas/vrk keskiraskas hoiva ja 136,96 €/asiakas/vrk raskas 

hoiva, hinnat ovat voimassa 1.1.2022 alkaen.  

  

HALL:   Toimialajohtaja Tony Pellfolk osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

________________ 
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Hallitus    § 53  21.3.2022 
 
 
 
 

§ 53 Solhörnanin palvelutalon vuokratason vahvistaminen peruskorjauksen jälkeen  

 

Sektorijoht. P Vähäkangas 
 Valmistelu: Tony Pellfolk 

Mustasaaressa sijaitsevan Solhörnanin palvelutalon laajennus on valmis ja 6 uutta asuntoa ovat 

olleet muuttovalmiita 17.1.2022 alkaen. Laajennus käsittää yhteensä 6 asuinhuonetta (joihin 

kuuluu wc ja suihku). Lisäksi tiloissa on lääkehuone, pesutupa ja henkilöstön sosiaalitilat.   

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä vuokraa toimitilat Mustasaaren kunnalta. Koti- ja 

asumispalveluiden toimiala vuokraa asunnot Solhörnanin asiakkaille. Uusien tilojen vuokra tulee 

vahvistaa.  

 

Kunnilla on ollut erilaiset periaatteet eri asumisyksikköjen vuokratason vahvistamisessa. Vuonna 

2022 valmistellaan kaikkien asumisyksikköjen vuokratason vahvistamisperiaatteiden 

harmonisointia, ja ehdotuksena on, että uudet periaatteet tulevat voimaan 1.1.2022.    

  

Piirustus 1. kerros ja piirustus 2. kerros   LIITE § 53/1-2 

 

SEKTORIJOHT: hallitus vahvistaa Solhörnanin uusien asuntojen vuokraksi 14,69 

€/m2 ja uusi vuokra on voimassa 17.1.2022 alkaen. Vuokra sisältää 

lämpö-, sähkö- ja vesikustannukset.  

 

Vuokra koskee seuraavia asuntoja:  

Ensimmäinen kerros 

Asunto  
1175  24,5 m2  352,56 €  
1176  24,0 m2     359,91 €  
1177  29,5 m2  433,36 €  
   
Toinen kerros  
Asunto  
2270  26,5 m2  389,29 €  
2271  26,0 m2  381,94 €  
2272  35,0 m2 514,15 €  
 

HALL: Toimialajohtaja Tony Pellfolk osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

________________ 
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§ 54 Pohjanmaan hyvinvointialueelle perustetaan vanhusneuvosto, vammaisneuvosto 
 ja nuorisovaltuusto 

 

Sektorijoht. E Penttinen  
Valmistelu: Sari West   
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 lain hyvinvointialueista 

(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 myös toimia viranhaltijoita asiantuntijajäseninä. 

Valitut jäsenet edustavat oman kuntansa vammais- ja vanhusneuvostoa tai nuorisovaltuustoa 

hyvinvointikuntayhtymässä sekä toimivat tiedon välittäjänä omaan kuntaansa päin ja sieltä hy-

vinvointikuntayhtymän vaikuttamistoimielimeen. Vaikuttamistoimielin kokoontuu 2-4 kertaa 

vuodessa tarpeen mukaan. Hyvinvointialueen vaikuttamiselinten kokouksiin osallistumisesta 

maksetaan kokouspalkkio sekä kilometrikorvaus. 

Kukin 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 virkamiehet. 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 osallistumisen ja kuulemisen 

kehittämiseen hyvinvointialueella. 

Kuntien ehdotukset edustajista Pohjanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin ovat 

seuraavat:  

Vanhusneuvosto 

Kunta  Varsinainen jäsen Varajäsen 

Luoto  Ulf Axell  Agneta Sandvik 
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Hallitus   § 54  21.2.2022 

 

 

 

 

Pietarsaari  Antero Varila  Ulla Grönvall-Streng 

Kaskinen  Aarno Lindholm Pirkko Mäenpää 

Vaasa  Irmeli Mandell  Lisbeth Ingo 

Mustasaari  Leif Rönnskog  Viveka Backlund 

Kristiinankaupunki Hans Ingvesgård Göran Forslund 

Maalahti  Pär-Gustav Lindh Lili-Ann Brolund 

Uusikaarlepyy  Ralf Skåtar  Armas Tiittanen 

Pedersöre  Henrik Sandberg Gudrun Eklöv 

Närpiö  Anna-Greta Olsio-Tuisku Roy Wilson 

Vöyri  Göran Westerlund  Tarja Finne  

 

Vammaisneuvosto 

Kunta  Varsinainen jäsen Varajäsen 

Luoto  Lina Käldström Curt Björkskog 

Laihia  Ritva Lämpsä  Tuula Mäkelä 

Pietarsaari  Seppo Kangas Laila Rantanen-Timonen 

Kaskinen  Aarno Lindholm Pirkko Mäenpää 

Vaasa  Anne Salovaara-Kero Elisabeth Hästbacka 

Mustasaari  Ann-Christine Stenkull-Aura Karolina Virta 

Kristiinankaupunki Kurt Erlands   Torolf Back 

Maalahti  Bertil Stormblad Mia West 

Uusikaarlepyy  Anna Caldén  Maja Renvall-Höglund 

Pedersöre  Camilla Roslund-Nordling Seppo Soininen 

Närpiö  Marja Forsèn  Patrik Gullström 

Vöyri  Ann-Britt Backull Kristine Paulin  

 

Nuorisovaltuusto 

Kunta  Varsinainen jäsen Varajäsen 

Luoto  Emma Haglund Maja Söderlund 

Laihia  Jenni Peltokoski Mira Mahlamäki 

Pietarsaari  Elvira Nyrönen Mathilda Palmborg 

Kaskinen  Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin 

Vaasa  Alina Östergård Ella Filppula 

Mustasaari  Nora Sandelin  Gabriela Rönngård 

Kristiinankaupunki Jesse Pihlaja  Niko Widberg 

Maalahti  Cecilia Huhtala Tilde Strömsbäck 

Uusikaarlepyy  Lucas Nystedt  Emilia Haverinen 

Pedersöre  Adrian Roslund Felix Mattsson 

Närpiö  Anton Åkerman Johan Naski 

Vöyri  Miranda Östman Antonia Widd  

 

 

jatkuu… 
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Asiantuntijajäsenet ja sihteerit: 

Vanhusneuvosto: 

Tony Pellfolk, toimialajohtaja, Koti- ja asumispalvelut. 

Pia Vähäkangas, sektorijohtaja, ikäihmiset 

Henna Minkkinen, toiminnanjohtaja, Vaasan seudun Muistiyhdistys ry.  

1. varajäsen: Markku Pulli, hallituksen puheenjohtaja, Pohjanmaan yhdistykset ry 

Sihteeri: Annika Ikkala-Västi, alueellinen palvelupäällikkö  

 

Vammaisneuvosto: 

Annica Sundberg, toimialajohtaja, Kuntoutus 

Marjo Luomanen, järjestösuunnittelija, Lihastautiliitto 

1. varajäsen: Hanna Lahti, järjestöasiantuntija, Invalidiliitto 

2. varajäsen: Christer Rönnlund, yhdistyksen puheenjohtaja, Psykosociala Förbund 

Sihteeri: Johanna Skarper, alueellinen palvelupäällikkö  

 

Nuorisovaltuusto: 

Pia-Maria Sjöström, sektorijohtaja, lapset, nuoret ja perheet 

Sihteeri: Tiia Krooks, alueellinen palvelupäällikkö 

 

Asiakasosallistujien palkkiot    LIITE § 54 

SEKTORIJOHT: 

 ehdottaa, että hallitus 

- korjaa 14.2.2022 § 35 tehtyä päätöstä vaikuttamistoimielinten 

jäsenten osalta 

- vahvistaa asiakasraateihin osallistuvien kokouspalkkiot liitteen 

mukaisesti  

- ja merkitsee tiedoksi asiakasraateihin hakeneet 

 

HALL: Anne Salovaara-Kero poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi es-

teellisyyden vuoksi (hallintolain 28 §:n 1 mom. kohta 1). 

 

  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

________________ 
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§ 55 Anomus 24/7 päivystyksen jatkosta vuodesta 2023, Malmin sairaala 

Sektorijoht. P-M Sjöström 
Vuonna 2018 voimaan tulleiden terveydenhuoltolain (1326/2010) muutosten johdosta sairaanhoi-

topiireissä, joissa ei ole yliopistosairaalaa, saa olla vain yksi päivystyspiste, jossa on ympärivuo-

rokautista erikoissairaanhoidon toimintaa. Ympärivuorokautiseen perusterveydenhuollon tai 

akuuttilääketieteen päivystykseen vaaditaan lain 50 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön 

myöntämä lupa. Lupa voidaan myöntää kunnalle tai sairaanhoitopiirille, jos palvelujen 

saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia 

palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla.  

 

Pietarsaaren Malmilla on toiminut 1.1.2018 lukien ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon 

tasoinen päivystys sosiaali- ja terveysministeriön luvalla. Nykyinen lupa on voimassa 1.1.2020–

31.12.2022, ja jotta toiminta voi jatkua, täytyy hyvinvointialueen hakea uutta lupaa ennen vuotta 

2023.  

 

Päivystyksessä oli vuonna 2021 n. 30 000 käyntiä, joista n. 3 500 yöaikaan (klo 22–07). Yöajan 

käynneistä runsaat 400 johti potilaan osastohoitoon ja vajaassa 450 tapauksessa potilas 

lähetettiin edelleen keskus- tai yliopistosairaalaan. Päivystyksen lääkärit vastaavat myös 

osastoista virka-ajan ulkopuolella. Sairaalassa on n. 75 vuodepaikkaa, lähinnä 

yleislääketieteessä. Pietarsaaresta on n. 100 km:n matka Vaasan keskussairaalan 

yhteispäivystykseen. Kokkolan Soiten yhteispäivystykseen on n. 35 km:n matka, mutta hoito- ja 

palveluketjujen kannalta on tärkeää, että päivystyskäynnit voidaan tehdä omalla 

hyvinvointialueella. Mahdollisuus ympärivuorokautisiin päivystyspalveluihin on olennaista 

väestön tarpeiden sekä toiminnan ja talouden kannalta. Toiminnan jatkuvuuden vuoksi on tär-

keää, että ympärivuorokautisen päivystyksen jatkamisesta tehdään hakemus mahdollisimman 

pian, jotta päätös saadaan ennen vuoden 2023 toiminnan suunnittelun alkamista. 

 

Erikoislupa edellyttää, että siitä sovitaan sairaanhoitopiirin terveydenhuollon järjestämissuunnitel-

massa ja erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Ennen 

erikoislupahakemuksen jättämistä on sen vuoksi keskusteltava Turun yliopistollisen 

keskussairaalan kanssa. 

 

SEKTORIJOHT:  
  ehdottaa, että hallitus keskustelee asiasta ja antaa viranhaltijoiden 

tehtäväksi  
-  käydä tarvittavat keskustelut Turun yliopistollisen keskussairaalan 

kanssa, tavoitteena saada suositus perusterveydenhuollon tasoisen 
ympärivuorokautisen päivystyksen jatkamisesta 

-  hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä erikoislupaa ympärivuorokau-
tisen perusterveydenhuollon tasoisen päivystyksen jatkamiseen 
Malmilla 1.1.2023 lukien. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

________________ 
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§ 56 Selvitystyö kuljetuspalvelujen järjestämisestä yhdenmukaisesti 

Sektorijoht. E Penttinen 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus hyväksyi 16.12.20221, 109 § 

soveltamisohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun 

myöntämiseen ja säännöt kuljetuspalvelun käyttöön Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hyväksytyn 

ohjeen mukaan ”tavoitteena on, että kuljetuspalvelut järjestetään Pohjanmaan hyvinvointialueella 

kaikille samalla tavalla 1.9.2022 lähtien. Siihen saakka ne kunnat joilla ei ole käytössä 

välityskeskusta, käyttävät kuljetuspalvelulippuja ja matkatilaukset tehdään samalla tavalla kuin 

tähänkin saakka.” 

 

Pohjanmaan Hyvinvointialueen kunnilla on ollut eri tapoja toteuttaa kuljetuspalvelua. Vaasa, 

Mustasaari ja Pietarsaarenseutu käyttävät taksin välityskeskusta. Välityspalvelun avulla on 

mahdollista toteuttaa jonkin yhteiskuljetuksia. Kruunupyyn kunnan kuljetuspalvelut järjestetään 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Soiten kautta. 

 

Kuljetuspalvelujen järjestämiseksi yhdenmukaisesti käynnistetään selvitystyö:   
1. tarkistetaan kuljetuspalvelun järjestämistä koskevan sopimus TeeSe Oy:n kanssa. Selvitetään 

voiko sopimusta laajentaa koskemaan Vöyrin, Laihian, Maalahden, Korsnäsin kuntia, 
Kaskisen, Närpiön kaupunkeja ja Kristiinankaupunkia) sekä Kruunupyyn kuntaa 1.1.2023 
alkaen.  

2. osallistamissuunnitelma hyvinvointialueen ja kuntien vammaisneuvostojen osallistamisesta  
3. selvitetään kuntakohtaisesti taksiyrittäjät (lukumäärä, taksien varustetasot ja 

taksipäätejärjestelmä 
4. Yhteenveto saatu asiakaspalautteesta, suunnitelma asiakastyytyväisyyskyselystä ja 

asiakkaiden osallistamisesta 
5. Kuntien edustajien ja elinkeinoasioista vastaavien henkilöiden tapaaminen 
6. Kyytien päätöstekoprosessin kytkeminen laskutusprosessiin hyvinvointialueelle  
7. Tarkistettava asiakastietojärjestelmän toimivuus (Abilita, ProConsana)  
8. Selvitetään Kruunupyyn kuljetusasiakastietojen/päätösten siirto Pohjanma hyvinvointialueelle. 

Toteutetaan osana Kruunupyyn asiakastietojen siirtämisestä Soiten SosEfficasta Abilitaan; 
 

Aikataulu: Palvelu laajennettava koskemaan koko hyvinvointialuetta syksyyn 2022 mennessä 

• raportointi viikolla 32 

• hya toimintajory 16.8.2022, aluehallitus 29.8.2022 

• tuotanto käytössä 1.10.2022 alkaen 

• Kruunupyy 1.1.2023 

 

SEKTORIJOHT:  

 Esittää, että hallitus päättää, että selvitystyö käynnistetään edellä 

olevan suunnitelman mukaisesti. 

 

HALL: esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kohta 8, poistetaan. 

  hallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.   

  _______________ 
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Hallitus    § 57  21.3.2022 
 
 
 
 

§ 57 Selvitys Kuinka Pohjanmaa voi? 

Sektorijoht. E Penttinen, P-M Sjöström, P Vähäkangas 
Yksi sektorijohtajien tehtävistä on tehdä vuosittain selvitys siitä, miten Pohjanmaalla voidaan 

lasten ja nuorten, työikäisten aikuisten ja vanhusten sektorien näkökulmasta. Selvitys sisältää 

myös erilaisten palveluiden saatavuuden ja saatettavuuden sekä väestön mielipiteen palvelusta 

ja tarpeista. Selvitys on suuntaa antava, mutta ei kattava analyysi juurisyistä syistä 

nykytilanteeseen, eikä siinä esitetä toimenpide-ehdotuksia toiminnasta tai palvelurakenteesta. 

Seuraavan vuoden toiminnansuunnittelu- ja talousarviotyöt perustuvat analyysin tuloksiin ja 

tarvittaessa sen perusteella päivitetään palvelustrategiaa. Selvitys perustuu Pohjanmaan 

hyvinvointialuetta ja Kruunupyytä koskeviin tietoihin. 

 

Selvityksessä on käytetty erilaisia virallisia tilastoja, pääasiassa Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL) / Sotkanetin (www.sotkanet.fi) tilastoja. Sotkanetin aineisto koostuu 

väestötilastoista, erilaisista hyvinvointialueen toimialojen raportoimista indikaattoreista, jotka 

perustuvat erilaisiin väestötutkimuksiin, mm. Kouluterveyskysely ja FinLapset. Kunnat raportoivat 

ennaltaehkäisevästä työstään THL:lle TEA-viisarin kautta. Kotihoidon ja asumispalveluissa RAI 

(www.thl.fi/RAI) on tärkeä seurantatyökalu. Selvityksessä hyödynnetään myös valtakunnallisten 

ja aluehallinnon (AVI) arvioiden materiaalia, mm. THL:n vuosiarvio hyvinvointialueen sosiaali- ja 

terveyspalveluista, hyvinvointilalueen omat tunnusluvut, kuntien terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisestä vastaavien henkilöiden kanssa käytyjen vuosikeskusteluista sekä eri sidosryhmien 

vastaukset. Pohjanmaan tuloksia verrataan koko maahan. Joissain tapauksissa otetaan esille 

suurempia alueellisia eroja maakunnan sisällä. 

 

Ensimmäisen Pohjanmaan hyvinvointialueen selvitystyön taustamateriaali on saatu monista eri 

toimintayksiköistä, eikä siksi ole täysin vertailukelpoinen. Lisäksi omat tiedonhallinnan 

järjestelmät ovat edelleen kehitteillä. Tämä on otettava huomioon nykyisen aineiston perusteella 

tehdyissä johtopäätöksissä ja sitä verrattaessa tulevien vuosien tuloksiin. 

     LIITE § 57 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee selvityksestä ja merkitsee sen 

tiedoksi. 

 

HALL: todettiin, että asia käsitellään § 64 jälkeen. 

 

 hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi. 

 ___________ 
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Hallitus    § 58  21.3.2022 
 
 
 
 

§ 58 Laihian yksiköiden luokittelu yksikielisiksi  

Joht 
 Valmistelu: Päivi Berg 

Valtuusto on hyväksynyt kelpoisuusvaatimuksiin liittyvät kielitaitovaatimukset kokouksessaan 

22.11.2021 § 91. Kielitaitovaatimuksia valmisteltiin työryhmässä ja työtä ohjasivat johtavat 

periaatteet:  

 asiakkaiden oikeus saada palveluja kahdella kielellä  

 paikalliset olosuhteet ja kielitaidon tarve  

 kielellisen suunnittelun jatkuva ja järjestelmällinen seuranta kuuluu osana laatutyöhön.  

 

Kielellinen suunnittelu ja seuranta muodostavat perustan rekrytoinnille ja 

täydennyskoulutustavoitteille.  

 

Hallitus vahvisti kelpoisuussäännön 3. pykälän mukaisesti jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja 

kaksikielisiin yksiköihin/toimintoihin. Yksikielisissä yksiköissä ei vaadita toisen kotimaisen 

kansalliskielen muodollista kielitaitoa siinä kielessä, joka ei ole henkilön äidinkieli. Kaksikielisissä 

yksiköissä ja toiminnoissa kielitaitovaatimukset riippuvat tehtävästä ja ammatillisista 

koulutusvaatimuksista. Yksikköjakoa koskevassa ehdotuksessa on huomioitu kieliryhmien 

tilankäytön tarve, tilojen yhteiskäyttö ja henkilöstön käyttö. Hallitus hyväksyi kielijaot 

kokouksessaan 16.12.2021 § 97.    

  

Laihian kunnan alueella toimivien yksiköiden henkilöstön kielitaitovaatimukset luokiteltiin 

16.12.2021 päätöksen mukaisesti seuraavasti:   

  

Suomenkielinen yksikkö:  

 Kotihoito Laihia  

 Yleislääketieteen osasto, Laihia  

 Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Laihia  

 Lastenneuvola, Laihia  

 Kouluterveydenhoito, Laihia  

 Opiskeluterveydenhuolto, Laihia  

 Koulukuraattori- ja psykologipalvelut, Laihia  

  

Kaksikielinen yksikkö  

 Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Laihia (sotekeskus, avohoito)  

 Hammashuolto, Laihia  

 Sihteeripalvelut 5, Vaasa Laihia  

 Hoidon palveluyksikkö 5, Vaasa Laihia (asiakas- ja resurssikeskus) 

  Psykologit, Vaasa Laihia  

 Yleislääketieteen lääkärit 3, Vaasa Laihia  

 Hammaslääkärit 3, Vaasa Laihia    jatkuu… 
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Hallitus    § 58  21.3.2022 

 

 

 

Laihian kunta poikkeaa muista hyvinvointialueen kuntayhtymän jäsenkunnista siten, että se on 

ainoa yksikielinen kunta, kielenä suomen kieli.  Hyväksyttyjen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten 

arvioidaan vaikeuttavan henkilöstön rekrytointia Laihian kunnan alueella sijaitseviin yksiköihin 

siltä osin, kun ne on nyt määritelty kaksikielisiksi. Esitetään, että Laihian kunnan alueella 

sijaitsevat yksiköt luokitellaan suomenkielisiksi.  

   

Lisäksi kelpoisuussäännön 6 § mukaisesti hallitus voi tapauskohtaisesti myöntää lievennyksen 

tai erivapauden kielitaitovaatimuksissa, mikä tähän on erityisiä syitä, joita voi olla esimerkiksi se, 

että rekrytoitavan henkilön äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.   

 

Yksiköt     LIITE § 58  

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus  

1. päättää, että Laihian kunnan alueella sijaitsevat yksiköt/toiminnot 

ovat kokonaisuudessaan yksikielisesti suomenkielisiä  

2.  lähettää asian valtuustolle tiedoksi  

  

HALL:  hyväksyi ehdotuksen. 

 ___________ 
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Hallitus    § 59  21.3.2022 
 
 
 
 

§ 59 Kahvila- ja ravintolapalveluiden kilpailuttaminen 

 

HJ  
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymällä on tällä hetkellä kahvilatoimintaa sairaala-alueen 

päärakennuksen aulassa, minkä lisäksi ravintola- ja kahvilapalveluita suunnitellaan myös 

kuntayhtymän uuteen H-rakennukseen. 

  

Päärakennuksen aulan kahvilapalveluista vastaa tällä hetkellä tukipalveluyhtiö TeeSe Botnia Oy 

Ab, ja koska H-taloon on suunnitteilla uusia vastaavia toimintoja, olisi kokonaisuuden toimivuuden 

kannalta tarkoituksenmukaista keskittää kahvila- ja ruokailupalveluiden toimintaa siten, että niistä 

vastaamaan valittaisiin kilpailutuksen kautta yksi toimija.  

  

Sopimusjärjestelyssä on hankintalain näkökulmasta kyse palveluja koskevan ns. 

käyttöoikeussopimuksen kilpailuttamisesta, joissa hankintalain 25 §:n mukaisesti lain 

soveltamisen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa on 500 000 euroa.  

  

JOHT:  esittää, että hallitus: 

1) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan nykyisen 

sopimuksen irtisanomisesta kahvilapalveluiden tuottamisesta 

TeeSe Botnia Oy Ab:n kanssa 

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan aloittamaan kahvila- ja 

ravintolapalveluiden uuden kilpailutuksen kansallisen kynnysarvon 

ylittävänä käyttöoikeussopimuksena 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen. 

 ___________ 
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Hallitus    § 60  21.3.2022 
 
 
 
 

§ 60 Muutosneuvottelujen aloittaminen Apteekkipalveluissa 

 

Joht. 
Valmistelu: Birgitta Ivars 

Pohjanmaan hyvinvointialueella on vuoden alusta lähtien tapahtunut Vaasan keskussairaalan 

sairaala-apteekin ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston lääkekeskuksen toiminnallinen 

yhdistäminen.  Muutosneuvotteluissa haetaan vahvistusta Vaasaan siltä osin kun toimintaa on 

sinne siirtynyt ja toisaalta määrittää uudelleen Pietarsaaren jäävän henkilöstön työnkuvat. 

 

Ylihoitajan ja apteekkarin perustelut   LIITE § 60 

  

JOHT: esittää, hallituksen tekevän päätöksen muutosneuvotteluiden 

aloittamisesta apteekkipalveluissa. 

 

HALL: hallitus päätti aloittaa muutosneuvottelut apteekkipalveluista. 

 ______________ 
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§ 61 Hyvinvointikuntayhtymän ja hyvinvointialueen jaoston ja lautakuntien yhteistyö 
ja jatkuvuuden varmistaminen 

Joht. 
Valmistelu: Päivi Berg 

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän toimielinrakenne on määrätty hyvinvointikuntayhtymän 

hallintosäännössä. Toimielimet vastaavat päätöksenteosta vuoden 2022 ajan toiminnassa 

olevassa kuntayhtymässä. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö hyväksyttiin ensimmäisessä aluevaltuuston 

kokouksessa 7.3.2022. Hallintosäännössä on määrätty hyvinvointialueen toimielimistä. 

Aluehallitus vahvisti kokouksessaan 14.3.2022 lautakuntien ja jaostojen kokoonpanot.  

 

Aluehallitus päätti esittää kuntayhtymän hallitukselle toimielinten yhteistyöstä vuoden 2022 

aikana, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan optimaalisesti turvata. 2023 toimintansa 

käynnistävässä organisaatiossa on pääosin sama toimielinrakenne kuin kuntayhtymässä. Uusia 

toimielimiä ovat pelastustoimen jaosto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä 

yhdyspintojen jaosto.  

 

JOHT: Muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi; ehdotti, että hallitus hyväksyy  
1. Kuntayhtymän vähemmistökielinen lautakunta ja hyvinvointialueen 

kansalliskielilautakunta kokoontuvat yhteiskokoukseen 9/2022 
 Yksilöasioiden jaostot kokoontuvat yhteiskokoukseen 11/2022 
 omistajaohjausjaostot kokoontuvat yhteiskokoukseen 9/2022 
 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostot kokoontuvat 

yhteiskokoukseen 9/2022  
 Henkilöstöjaostojen yhteiskokous 5/2022; henkilöstöpolitiikan 

laatiminen yhteistyössä  
 Hyvinvointialueen toimielinten puheenjohtajat saavat läsnäolo-

oikeuden asiantuntijana kuntayhtymän vastaavan toimielimen 
kokouksiin 

2. hyväksyy suunnitelman molempien organisaatioiden toimielinten 
yhteiskokouksista 2022 aikana esityksen mukaan 

3. hyväksyy, että itsehallinnollisen hyvinvointialueen toimielinten 
puheenjohtajat saavat läsnäolo-oikeuden kuntayhtymän vastaavien 
toimielinten kokouksiin asiantuntijoina 

4. lähettää pykälän tiedoksi sekä hyvinvointialueen hallitukselle, että 
kuntayhtymän valtuustolle  

 

 HALL: toteaa, että pykälä korjataan. 
  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
  ___________ 
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§ 62 Lisätyön tarve eri yksiköissä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2022 

Joht. 

Valmistelu: johtajaylilääkäri Peter Nieminen 

Hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa tulee eri yksiköissä varautua 

siihen, että lisätään lääkäreiden työsuoritusta turvautumalla kliinisen lisätyön tekemiseen vuoden 

2022 aikana. Ilman kohdistettua lisäpanostusta on kokemuksen mukaan jonoja pitkällä 

tähtäimellä mahdoton pitää hallinnassa.  

  

Medisiinisen toiminnan vastuualueella tarvitaan lisätyöjärjestelyjä vuoden kuluessa 

kardiologian poliklinikalla: 

• Kardiologian poliklinikalla on tarve hoitaa ensikäyntejä 50 kpl ja uusintakäyntejä 300 kpl.; 

kustannus noin 59 150,00 € 

• Hoitajakustannukset ja sihteerikustannukset yhteensä 12 480,00 € 

• Pietarsaaren poliklinikalla on tarve hoitaa 50 kpl lääkärikäyntejä sekä 250 kpl Holter-ekg:tä, 

yhteensä noin 47 450,00 € 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista kardiologian poliklinikalla vuonna 2022 on sosiaalikuluineen 

noin 119 080,00 €.  

 

Medisiinisen toiminnan johtavan lääkärin ja erikoisalan ylilääkärin hakemus           LIITE § 62/1 

 

Operatiivisella vastuualueella joudutaan varautumaan lisätyöhön anestesiayksikössä: 

 Leikkaus- ja anestesiayksikössä tehdään raskasta anestesiaa edellyttäviä selkäleikkauksia 

yhtenä päivänä kuukaudessa, 10 kertaa vuodessa, ostopalveluna Tampereen Yliopistollisen 

keskussairaalan kirurgien toimesta. Vaasan keskussairaalan anestesialääkäri hoitaa 

anestesian ja jälkivalvonnan keskimäärin 21:een saakka. Henkilöstöjaoston päätöksellä 

3.10.2011 suoritetaan anestesialääkäreille lisätyökorvausta ilta-aikaan sijoittuvista 

selkäleikkauksista. Kustannusarvio on sosiaalikuluineen 6 500 €/vuosi. 

 

Operatiivisen toiminnan johtavan lääkärin ja erikoisalan ylilääkärin hakemus          LIITE § 62/2  

    

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valtuuttaa edellä esitetyt yksiköt talousarvionsa puitteissa 

toteuttamaan tarvittavassa määrin jononpurkua lisätyönä 

hoitotakuun vaatimuksissa pysymiseksi. 

2. valtuuttaa johtajaylilääkärin allekirjoittamaan lääkäreiden kanssa 

tehtävät lisätyösopimukset ajalle 1.2.2022 – 31.1.2023. 

3. hyväksyä sen, että johtajaylilääkäri lääketieteellisesti kiireellisissä 

tapauksissa on antanut luvan yksittäisiin lisätyöpäiviin ilman 

voimassa olevaa hallituksen päätöstä. 

 

HALL: Johtajaylilääkäri Peter Nieminen osallistui kokoukseen esitelläkseen 
asian. 

 
hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
________________ 
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§ 63 Vapautuvien lähihoitajan toimien (4kpl) muuttaminen sairaanhoitajan toimiksi 
 yleislääketieteen osastoilla    

Joht. 
Valmistelu: JYH Marjo Orava, YH Lis-Marie Vikman 

Hallintosäännön §42 mukaan kustannusvaikutuksia aiheuttavien tehtävänimikkeiden muutoksista 

päättää hallitus. Pohjanmaan hyvinvointialueella on 13 yleislääketieteen osastoa, kussakin 10 – 

33 paikkaa. Laihian hoito-osasto on pienin, 10 paikkaa ja suurimmalla osastolla Maalahdessa on 

33 paikkaa.  Pietarsaari-Uusikaarlepyyn ja Vaasan alueella on kummassakin 4 hoito-osastoa, 

minkä vuoksi osastot ovat voineet enemmän profiloitua siten, että 2 osastoista hoitaa enemmän 

akuutteja potilaita, kun taas toiset kaksi pitkäaikaisempia hoidon tarpeita kuten palliatiivisia 

potilaita, lääketieteellisiä arviointeja sekä intervallihoitoa. Vuosien saatossa hoito on kehittynyt 

niin, että osastot ottavat vastaan potilaita suoraan päivystyksestä ja varhaisemmassa vaiheessa 

erikoissairaanhoidon/yliopistosairaalan osastoilta. Tämä profiilin muutos edellyttää erilaista 

osaamista hoitajilta ja hoitohenkilökunnasta aikaisempaa suurempi osa tulee olla sairaanhoitajia. 

Tavallisesti toimet on muutettu ns. luonnollisen poistuman yhteydessä. Hyvän hoidon 

takaamiseksi yleislääketieteen akuuteilla hoito-osastoilla ja osastoilla, jotka hoitavat potilaita 

elämän loppuvaiheessa tulisi riittävän hoitajamitoituksen lisäksi tavoitella henkilöstörakennetta 

jossa on noin puolet sairaanhoitajia (mukaan luettuna apulaisosastonhoitaja) ja puolet lähihoitajia.  

 

Tämän henkilöstörakenteen saavuttamiseksi tulisi yleislääketieteen hoito-osastojen 

sairaanhoitajamitoituksen kartoituksen perusteella Vaasan yleislääketieteen osastoilla   

sairaanhoitajien osuutta kasvattaa yhteensä viidellä (5) sairaanhoitajalla siten, että vapautuvat 

lähihoitajatoimet muutetaan sairaanhoitajan toimiksi. 

 

Maalahdessa ja Uusikaarlepyyssä on yleislääketieteen osastoista matalin hoitajamitoitus ja myös 

sairaanhoitajamitoitus on matala. Koska molempien osastojen toimintaan sisältyy edelleen 

säännöllinen intervallihoito, mikä voitaisiin toteuttaa myös tehostetussa palveluasumisessa, ovat 

yksiköt selviytyneet pienemmällä sairaanhoitajamäärällä. Mikäli näiltä osastoilta tulevaisuudessa 

edellytetään kykyä ottaa vastaan erikoissairaanhoidon jatkohoitopotilaita, tulisi myös näiden 

osastojen sairaanhoitajamäärää kasvattaa kahdella per osasto. Pietarsaaressa on osastojen 

yhteenlaskettu sairaanhoitajien määrä riittävä. Muilla hoito-osastoilla on riittävästi sairaanhoitajia.  

 

DIR: ehdottaa, että neljä vapaata lähihoitajan tointa yleislääketieteen 

osastoilla muutetaan sairaanhoitajaksi ja voidaan julistaa avoimeksi.  

 Kustannusvaikutus yhtä vapautuvaa tointa kohden on 3 732 € 

vuodessa + sosiaalikulut, olettaen että henkilöllä on kaikki kokemuslisät 

eli 4 toimen osalta noin 14 980 € + sosiaalikulut  

 Henkilöstörakenne osastoilla tasapainotetaan tavoitteen mukaisesti 

toimien vapautuessa käyttöön. Siihen saakka osastonhoitajat voivat 

palkata lähihoitajan pitkäaikaisten poissaolojen sijaisuuksiin myös 

sairaanhoitajan henkilöstörakenteen tasapainottamiseksi.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen. 

  ___________ 
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Hallitus   § 64  21.3.2022 
 
 
 
 

§ 64 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, että huhtikuun kokous siirtyy päivämäärälle 29.4.2022. 

______________ 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

     

 Kokouspäivämäärä 

 Hallituksen kokous   21.3.2022 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 40 - 45, 49, 51, 56 - 57, 64 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 46 - 48, 50, 52 - 55, 58 - 63 

 

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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