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Elin: Hyvinvointialuevaltuusto, Pohjanmaan Hyvinvointialue

Aika: 21.3.2022 klo 12.00 – 13:19

 

Paikka:  Kotka, Y3 

 
Läsnäolijat: Niemi, Minna Kesk valtuutettu

Keskinen, Pasi Kesk valtuutettu

Moisio, Harri Vas. valtuutettu

Berg, Kim SDP valtuutettu, I varapuheenjohtaja

Mäkynen, Matias           	 SDP	 	 valtuutettu

Rantala, Mervi                           SDP	 	 valtuutettu

Miettinen, Arja                           SDP	 	 valtuutettu

Ala-Heikkilä, Sari                       SDP	 	 valtuutettu

Tolppanen, Maria                      SDP	 	 valtuutettu

Kivimäki, Jorma                         SDP	 	 valtuutettu

Sjökvist, Peter                           SDP	 	 valtuutettu

Kaunismäki, Tomi KD varavaltuutettu

Byggmästar, Martin KD valtuutettu

Hokkanen, Harri KD varavaltuutettu

Hjulfors, Andreas KD valtuutettu

Koski, Susanna Kok varavaltuutettu

Mäki, Tommi Kok valtuutettu

Huhta, Henrik Kok valtuutettu

Rajala, Katja Kok varavaltuutettu

Luoma, Kai Kok valtuutettu

Tuomela, Antti Kok valtuutettu

 Strand, Joakim RKP valtuutettu, II varapuheenjohtaja,

 saapui § 41 klo 13:17

Ollikainen, Mikko RKP puheenjohtaja

Borg, Johanna RKP valtuutettu, IV varapuheenjohtaja

Lindqvist, Hans-Erik RKP valtuutettu

Bystedt, Rainer RKP valtuutettu

Lithén, Carola RKP valtuutettu

Vikström, Kenth RKP valtuutettu

West, Mia RKP valtuutettu

Frostdahl, Steven RKP valtuutettu

Holmäng, Johanna RKP valtuutettu

Ragnäs, Patrick RKP valtuutettu

Brännkärr-Friberg, Nina RKP valtuutettu

Salovaara-Kero, Anne RKP valtuutettu

Somppi, Sari RKP valtuutettu

Juthborg, Johanna RKP valtuutettu

Kapténs, Gun RKP valtuutettu

Haldin, Annica RKP valtuutettu

Sandbacka, Joacim RKP valtuutettu

Gädda, Mikael RKP valtuutettu

Willman, Gösta RKP valtuutettu

Näs, Katarina RKP valtuutettu

Backull, Ann-Britt RKP valtuutettu

Yli-Pelkola, Kim RKP valtuutettu

Källberg, Birgitta RKP varavaltuutettu

Tokou, Maria RKP valtuutettu

Palm, Maria RKP valtuutettu

Ahlbäck, Jenni RKP valtuutettu
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Jusslin, Gunilla RKP valtuutettu 

Granlund, Gun RKP varavaltuutettu 

Forth-Snellman, Åsa-Britt RKP valtuutettu 

Mahdi, Ramieza RKP valtuutettu 

Kullas, Johan RKP valtuutettu 

Tuominen, Juulia Vihr varavaltuutettu 

Sipinen, Helinä PS valtuutettu 

Rintamäki, Anne PS valtuutettu 

Karppi, Päivi  PS valtuutettu 

Mäkynen, Jukka PS valtuutettu 

  Salminen, Asko PS valtuutettu 

 

Poissaolijat:  Östman, Peter 

  Pettersson, David 

  Heinonen, Marko 

  Pihlajaniemi, Petri 

  Svedjebäck, Karl-Gustav 

  Alhonnoro, Lotta 

  Sjöskog, Niclas 

 

 

Asiantuntijat: Marina Kinnunen johtaja 

  Tuula Hartman lakimies 

  Päivi Berg  hallintopäällikkö 

  Lena Nystrand talouspäällikkö 

  Ann-Charlotte Gröndahl HR-päällikkö 

  Antti Korpi  lakimies 

  Tommy Forsman  toimitilajohtaja, osallistui sähköisesti § 36  

  

   

Muut läsnäolijat: 

 

 

Sihteeri:  Maria Liukkonen vt hallintojohtaja 

 

Pykälät:  23 - 42 

 

Pöytäkirja allekirjoitettu:   

 

     

  ___________________ _________________________ 

  Mikko Ollikainen Maria Liukkonen 

  Puheenjohtaja Sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastaja:  

 

 

  _____________________ ___________________________ 

  Juulia Tuominen Ann-Britt Backull 

 

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: 

     

  ___/___-___/___.20___  ___________________________  

Pöytäkirja sähköisesti
hyväksytty 31.3.2022

Pöytäkirja sähköisesti
hyväksytty 25.3.2022

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu ja hyväksytty 
31.3.2022

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu ja hyväksytty 
31.3.2022
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Elin: Hyvinvointialuevaltuusto 

Aika: 21.3.2022 klo 12.00 – 13:19 

Paikka: Kotka, Y3 

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia     Sivu 

 

§ 23 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

§ 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 

§ 25 Johtajan tilannekatsaus 6 

§ 26  Yksilöasioiden jaoston nimittäminen 7 

§ 27  Henkilöstöjaoston nimittäminen 9 

§ 28 Omistajaohjausjaoston nimittäminen 11 

§ 29  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston nimittäminen 13 

§ 30  Pelastustoimen jaoston nimittäminen 15 

§ 31  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston nimittäminen 17 

§ 32 Jaoston ja lautakuntien esittelijät ja kokousten käynnistäminen 19 

§ 33  Yhteenveto periaatteista, jotka koskevat toiminnan siirtämistä hyvinvointialueille  sosiaali- ja 

 terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon yhteydessä 21 

§ 34  Selvitys siirtyvästä omaisuudesta 24 

§ 35  Selvitys siirtyvistä sopimuksista ja vastuista 26 

§ 36  Selvitys siirtyvistä ja vuokrattavista toimitiloista 28 

§ 37 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 30 

§ 38  Selvitys siirrettävistä henkilöstökuluista ja lomapalkkaveloista 32 

§ 39  Pohjanmaan hyvinvointialueen hallinnon ja tukipalveluiden järjestäminen 34 

§ 40  Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätös 36 

§ 41 Kysymyksiä, aloitteita ja ilmoituksia 37 

§ 42 Aluevaltuuston kokouksen 21.3.2022 päättäminen 38 

  

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


Pöytäkirja sivu  

2 (38)  

nro 2/2022 

 Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuusto 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

 

 

§ 23 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 1, 7.3.2022 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 105 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on 

ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite 

sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa 

kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin 

valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kaikille 

jäsenkunnille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. 

 

Hallintosäännön 111 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti 

tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut 

puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko 

kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.1 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Mikko Ollikainen avasi kokouksen klo 12.00. 

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 51 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 
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§ 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 24, 21.3.2022 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 125 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa 

kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin 

pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 

 

Hallintosäännön 126 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen 

pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 

§:ssä säädetään. 

 

Hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Lotta Alhonnoro ja Ann-Britt Backull. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juulia Tuominen ja Ann-Britt Backull. 
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§ 25 Johtajan tilannekatsaus 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 25, 21.3.2022 

 
Aluevaltuusto saa käsiteltäväkseen johtajan tilannekatsauksen valtuuston kokouksessa. 

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita mm. toiminnan, talouden, asiakkaiden, 

henkilöstön ja kehittämisen näkökulmista. 

 

Aluevaltuusto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. 
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§ 26  Yksilöasioiden jaoston nimittäminen  

Hyvinvointialuehallitus §4, 14.3.2022 

 

 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai 

varavaltuutettu.  

   

Hallintosäännön 20 §:ssä on määrätty yksilöasioiden jaoston tehtävistä. Yksilöasioiden jaostossa 

on hallintosäännön 13 §:n mukaan määritelty olevan yhdeksän (9) jäsentä.   

   

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä.  

Toimielin valitsee itse sihteerin.   

   

PÄÄTÖSESITYS:  

ehdottaa, että hallitus   

1. valitsee yksilöasioiden jaoston varsinaiset jäsenet ja heidän 

henkilökohtaiset varajäsenensä.  

2. valitsee yksilöasioiden jaoston puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan.  

3. lähettää pykälän tiedoksi valtuustolle  

  

PÄÄTÖS:  Hyväksyi ehdotuksen ja valitsi yksilöjaoston seuraavasti: 

Paikka   Puolue Jäsen Varajäsen 

1 ord - pj  RKP Carola Lithén 
Karl-Gustav 
Svedjebäck 

2  RKP 
Ann-Britt 
Backull Greger Forsblom 

3  RKP Marcus Suojoki Lina Sjöskog 

4  RKP Markus West Heidi Hemming 

5  SDP Kurt Jäntti Tarja Makkonen 

6  RKP 
Johanna 
Juthborg Sandra Högström 

7  KOK Mari Hiltula Peter Remahl 

8 vice - vpj  VAS Lisen Sundqvist 
Lars-Johan 
Andersson 

9  PS Kari Laine Lauri Karppi 
   ________________________________________ 

      jatkuu…. 
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Hyvinvointialuevaltuusto, § 26, 21.3.2022 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi yksilöjaoston valinnan. 

 

VALT: merkitsi tiedoksi yksilöjaoston valinnan. 
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§ 27  Henkilöstöjaoston nimittäminen 
 
Hyvinvointialuehallitus, § 5, 14.3.2022 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai 

varavaltuutettu.  

 

Hallintosäännön 21 §:ssä on määrätty henkilöstöjaoston tehtävistä. Henkilöstöjaoston jäsenten 

määrä on hallintosäännön 13 §:ssä määritelty olevan yhdeksän (9).  

   

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä.  

   

Toimielin valitsee itse sihteerin.   

   

      PÄÄTÖSESITYS: 

  ehdottaa, että hallitus   

1. valitsee henkilöstöjaoston varsinaiset jäsenet ja heidän 

henkilökohtaiset varajäsenensä.  

2. valitsee henkilöstöjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

3. lähettää pykälän tiedoksi valtuustolle  

 

       PÄÄTÖS:   Hyväksyi ehdotuksen ja valitsi henkilöstöjaoston seuraavasti: 

 

  _________________________ 

      jatkuu…. 

 

Paikka Puolue Jäsen Varajäsen 

1 ord - pj RKP Hans-Erik Lindqvist Mikael Fredman 

2 RKP Jan Ray Marcus Suojoki 

3 RKP 
Nina Brännkärr-
Friberg Linnea Strand 

4 RKP Nadja Suomela Birgitta Källberg 

5 vice - vpj SDP Aira Helala Ralf Holmlund 

6 RKP 
Eva-Maria 
Strömsholm Sari Somppi 

7 KOK Sauli Tuomela Raija Kujanpää 

8 RKP Kjell Heir Kenneth Pärus 

9 PS Matti Vahtera Esa Kannelmaa 

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


Pöytäkirja sivu  

2 (38)  

nro 2/2022 

 Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuusto 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

 

 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 26, 21.3.2022 
 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöjaoston valinnan. 

 

VALT: merkitsi tiedoksi henkilöstöjaoston valinnan. 
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§ 28 Omistajaohjausjaoston nimittäminen 

Hyvinvointialuehallitus, § 6, 14.3.2022 
 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai 

varavaltuutettu.  

   

Hallintosäännön 22 §:ssä on määrätty omistajaohjausjaoston tehtävistä. 

Omistajaohjausjaostossa on hallintosäännön 13 §:n mukaan määritelty olevan yhdeksän (9) 

jäsentä.   

   

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä.  

Toimielin valitsee itse sihteerin.  

   

PÄÄTÖSESITYS:  

 ehdottaa, että hallitus   

1. valitsee omistajaohjausjaoston varsinaiset jäsenet ja heidän 

henkilökohtaiset            varajäsenensä.  

2. valitsee omistajaohjausjaostolle puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan.  

3.  lähettää pykälän tiedoksi valtuustolle  

  

PÄÄTÖS:   Hyväksyi ehdotuksen ja valitsi omistajaohjausjaoston seuraavasti: 

 

 

 _____________________________________________________ 

     jatkuu…. 

Paikka Puolue Jäsen Varajäsen 

1 ord - pj RKP Gösta Willman Terese Backlund 

2 RKP Johan Kullas Anna-Lena Ahlnäs 

3 RKP Samuel Broman Markus West 

4 RKP Carina Storhannus Sven Jerkku 

5 SDP Elin Härmälä Janina Hannus 

6 RKP Camilla Ribacka 
Pauliina Peltorinne-
Cederström 

7 KOK Sari Saarikoski Jouni Lilja 

8 RKP Gun Kapténs Stefan Högnabba 

9 vice - vpj PS Micael Westerholm Tero Sulkakoski 
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Hyvinvointialuevaltuusto, § 28, 21.3.2022 
 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi omistajaohjausjaoston 

valinnan. 

 

VALT: merkitsi tiedoksi omistajaohjausjaoston valinnan. 
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§ 29  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston nimittäminen 

Hyvinvointialuehallitus, § 7, 14.3.2022 
 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai 

varavaltuutettu.  

   

Vuoden 2022 aikana hyvinvointialueessa aloittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävistä määrätään hyvinvointialueen 

hallintosäännön 23 §:ssä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jäsenten määrä on 

hallintosäännön 13 §:ssä määritelty olevan yhdeksän (9).  

   

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava aluevaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä.  

   

Toimielin valitsee itse sihteerin.  

   

PÄÄTÖSESITYS:  

 ehdottaa, että aluehallitus  

1. valitsee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston varsinaiset 

jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.  

2. valitsee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostolle 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

3.  Lähettää pykälän tiedoksi valtuustolle  

  

PÄÄTÖS:   Hyväksyi ehdotuksen ja valitsi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
jaoston seuraavasti: 

  

Paikka                             Puolue                                              Jäsen   Varajäsen 

1 RKP Rolf Sund Johanna Smeds 

2 RKP Greger Forsblom Steve Nyholm 

3 RKP Mirja Högstrand Jan-Anders Lundenius 

4 RKP 
Lisbeth 
Fagerström Anna-Lena Ahlnäs 

5 SDP Mari Viljamaa Sven-Olof Nordlund 

6 VIHR Anu Eloranta Iida Laurila 

7 ord - pj KOK Susanna Koski Mikael Perjus 

8 RKP Rasmus Mattus Marja Lindberg 

9 vice - vpj SF Tero Frondelius Matti Vahtera 
 

 _____________________________________________________ 
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Hyvinvointialuevaltuusto, § 29, 21.3.2022 

 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan jaoston valinnan. 

 

VALT: merkitsi tiedoksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston 

valinnan. 
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§ 30  Pelastustoimen jaoston nimittäminen 

Hyvinvointialuehallitus, § 8, 14.3.2022 

 
 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai 

varavaltuutettu.  

   

Hallintosäännön 24 §:ssä on määrätty pelastustoimen jaostosta. Pelastustoimen jaostossa on 

hallintosäännön 13 §:n mukaan määritelty olevan 13 jäsentä.   

   

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä.  

   

Toimielin valitsee itse sihteerin.  

   

PÄÄTÖSESITYS:  

ehdottaa, että hallitus    

1. valitsee pelastustoimen jaoston varsinaiset jäsenet ja heidän 

henkilökohtaiset              varajäsenensä.  

2. valitsee pelastustoimen jaoston puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan.  

3. lähettää pykälän tiedoksi valtuustolle  

  

PÄÄTÖS:   Hyväksyi ehdotuksen ja valitsi pelastustoimen jaoston seuraavasti: 

Paikka Puolue Jäsen Varajäsen 

1 ord - pj RKP Patrick Ragnäs Marja Forsén 

2 RKP Niclas Sjöskog Erik Nyberg 

3 RKP 
Hans-Erik 
Lindgren Jan Ray 

4 RKP Mia West Tage Svahn 

5 vice - vpj SDP Kari Koskela Minna Andrejeff 

6 RKP Jenni Ahlbäck Rebecca Kjellman 

7 KOK Leena Tulimaa Petra Hakoniemi 

8 RKP Katarina Näs Niclas Dahl 
 

 

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


Pöytäkirja sivu  

2 (38)  

nro 2/2022 

 Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuusto 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

9 PS Jorma Malinen Asko Salminen 

10 KOK Henrik Huhta Ilmari Heinonen 

11 KD 
Martin 
Byggmästar Erica Granholm 

12 SDP Anna Caldén Karita Blom 

13 RKP 
Monica Sirén-
Aura Gun Granlund 

 

  
 

 _________________________________________ 

 

 

 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 30, 21.3.2022 

 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi pelastusjaoston valinnan. 

 

VALT: ruotsinkielisen version ehdotuksessa oleva rättsväsendet tulee korjata 

räddningsväsendet. 

 

  merkitsi tiedoksi pelastusjaoston valinnan. 
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§ 31  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston nimittäminen   

Hyvinvointialuehallitus, § 9, 14.3.2022 
 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai 

varavaltuutettu.  

   

Hallintosäännön 25 §:ssä on määrätty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen 

jaoston tehtävistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston jaostossa 

on hallintosäännön 13 §:n mukaan 13 jäsentä.   

   

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä.  

 

Toimielin valitsee itse sihteerin.  

   

PÄÄTÖSESITYS:  

 ehdottaa, että hallitus   

1. valitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen 

jaoston varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset 

varajäsenensä.  

2. valitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen 

jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

3.  lähettää pykälän tiedoksi valtuustolle   

  

PÄÄTÖS:   Hyväksyi ehdotuksen ja valitsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

sekä yhdyspintojen jaoston seuraavasti: 

 

 

Paikka Puolue Jäsen Varajäsen 

1 ord - pj RKP Gun Kapténs Margareta Rodas 

2 RKP Katarina Näs Steve Nyholm 

3 RKP 
Åsa-Britt Forth-
Snellman Patrick Ehnström 

4 RKP Robert Sjöström Sofia Mitts-Björkblom 

5 RKP Kenth Vikström Kim Yli-Pelkola 

6 RKP Maria Tokou Hans-Erik Lindgren 

7 RKP Ramieza Mahdi Lars-Erik Nylund 

8 vice - vpj SDP Arja Miettinen Esa Makkonen 
 
                                                       
 
 
   jatkuu…. 
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9 SDP Simon Holmstedt 
Anna-Lena Aspegren-
Törnroos 

10 KESK 
Aleksi Koivisto / 
Teemu Knuutti Milla Mattila  

11 KD Andreas Hjulfors May-Gret Axell 

12 KOK Kai Luoma Anne-Marie Viinamäki 

13 PS Peter Albäck Jorma Malinen 
  

 ________________________________________________________ 

 

 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 31, 21.3.2022 

 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston valinnan. 

 

VALT: merkitsi tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä 

yhdyspintojen valinnan. 
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§ 32 Jaoston ja lautakuntien esittelijät ja kokousten käynnistäminen  

Hyvinvointialuehallitus, § 10, 14.3.2022 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukseen on hallintosäännön 13 §:n mukaan määritelty 
seuraavat jaostot:  
  

 yksilöasioiden jaosto (9 jäsentä);  

 henkilöstöjaosto (9 jäsentä);  

 omistajaohjausjaosto (9 jäsentä);  

 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (9 jäsentä);  

 pelastustoimen jaosto (13 jäsentä); sekä  

 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto (13 jäsentä).  
  
Hallintosäännön 154 §:n mukaan jaostossa esittelee asiat aluehallituksen määräämä henkilö tai 
henkilöt. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, jakautuu esittelyvastuu hallintosäännössä 
määrätyn toimivallan mukaisesti. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen 
määrätty toimii esittelijänä.  
  

Toimielin  Esittelijä  Varsinaisen esittelijän 
poissa- tai estyneenä 
ollessa esittelijänä 
toimii  

Ehdotus 
ensimmäisen 
kokouksen 
ajankohdasta  

Valtuusto  Hallitus    7.3.2022  
Hallitus  hyvinvointialuejohtaja   

ja sektorijohtajat  
hyvinvointialuejohtaja ja 
sektorijohtajat  

14.3.2022  

Tarkastuslautakunta  puheenjohtaja  varapuheenjohtaja  päättää itse  
Kansalliskielilautakunta  johdon hallintopäällikkö  hallintojohtaja  9/2022 yhteis-

kokous  
Aluevaalilautakunta  hallintojohtaja  johdon hallintopäällikkö  2025  
Yksilöasioiden jaosto  sosiaalijohtaja   

ko. sosiaalipalveluista 
vastaavat 
tulosyksikkövastaavat  
asiakasmaksupäällikkö  

sosiaalijohtaja ja/tai ko. 
sosiaalipalvelusta 
vastaavan viranhaltijan 
sijainen  

11/2022 
yhteiskokous  

Henkilöstöjaosto  henkilöstöjohtaja ja 
resurssijohtajat  

henkilöstöjohtaja ja 
resurssijohtajat  

5/2022 

Omistajaohjausjaosto  hallintojohtaja  hallintopäällikkö  9/2022 
yhteiskokous  

Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan jaosto  

laatujohtaja   
Hallintojohtaja  
Sisäinen tarkastaja  

laatujohtaja ja 
hallintojohtaja  
Sisäinen tarkastaja 

9/2022  
yhteiskokous  

Pelastustoimen jaosto  pelastusjohtaja  viranhaltijan sijainen  5/2022  
Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen 
sekä yhdyspintojen 
jaosto  

sektorijohtajat ja 
laatujohtaja  

sektorijohtajat ja 
laatujohtaja  

5/2022  

  
  

     jatkuu…. 
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PÄÄTÖSESITYS:  
 ehdottaa, että    

1. Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus päättää määrätä   

 esittelijät hyvinvointialueen toimielinten osalta esityksen mukaan.  

2. hyväksyy ensimmäisen kokouksen esitetyn ajankohdan, tarkempi 

aika sovitaan puheenjohtajan kanssa 

3. hallitus ehdottaa kuntayhtymälle, että toimielimien puheenjohtajat 

osallistuisivat jo kuntayhtymän vastaavien toimielimien kokouksiin 

asiantuntijana ja siten varmistettaisiin jatkuvuus 

4. lähettää pykälän tiedoksi valtuustolle  

  

 

PÄÄTÖS:    Hyväksyi ehdotuksen ja vie asian valtuustolle tiedoksi.  
 
 

   ______________________________________ 

 

 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 32, 21.3.2022 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   Ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi 

1. esittelijät hyvinvointialueen toimielinten osalta esityksen mukaan 

2. ensimmäisen kokouksen esitetyn ajankohdan, tarkempi aika 

sovitaan puheenjohtajan kanssa 

3. että toimielimien puheenjohtajat osallistuisivat jo kuntayhtymän 

vastaavien toimielimien kokouksiin asiantuntijana ja siten 

varmistettaisiin jatkuvuus 

 

VALT hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 33  Yhteenveto periaatteista, jotka koskevat toiminnan siirtämistä hyvinvointialueille 
 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon yhteydessä  

Hyvinvointialuehallitus, § 12, 14.3.2022 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon valmistelutyötä koskevat periaatteet on 

mainittu sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta 

ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (2021/616). 

 

Lain 4 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämisvastuu sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 

mukainen pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1. 

päivänä tammikuuta 2023. 

 

Lain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan 

henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä katsotaan liikkeenluovutukseksi. Tämä koskee myös 

kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevia opiskeluhuollon psykologeja ja kuraattoreita. 

 

Lain 20–21 §:n mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit siirretään varoineen 

ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023. Varat, velat 

ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat 

kuuluvat.  Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28. päivänä helmikuuta 

2022 hyvinvointialueelle selvitys kuntayhtymän omaisuudesta, hyvinvointialueen vastuulle 

siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista sekä sellaisista olennaisissa 

omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä 

toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai 

konsernitilinpäätöksestä. Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta tämä koskee 

 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää 

 sitä osaa Soiten toiminnasta, joka sijaitsee Kruunupyyssä 

 sitä osaa Kårkullan toiminnasta, joka sijaitsee Pohjanmaalla 

 sitä osaa Eskoon toiminnasta, joka sijaitsee Pohjanmaalla. 

 sitä osaa Soiten toiminnasta, joka sijaitsee Kruunupyyssä 

 

Lain 22–25 §:n mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 

sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1. 

päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialueelle siirtyvät samalla sen järjestämisvastuulle 

kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto. Hyvinvointialueelle siirtyy 1. päivänä tammikuuta 2023 

myös kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja 

pelastustoimen sekä opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka. 

Hyvinvointialueelle siirtyvät samalla myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

järjestämiseen liittyvät sopimukset, jolleivat hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos sopimusta ei 

ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee esityksen sopimukseen liittyvän vastuun 

jakautumisesta. 

Jatkuu… 
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Lain 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28. päivänä helmikuuta 2022 

hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 

toimitiloista, irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kunnan tulee antaa arvio 

siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen osalta tämä koskee 

 Pohjanmaan pelastuslaitosta 

 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen toiminnan niitä osia, jotka koskevat 

toimintaa Pietarsaaressa, Kruunupyyssä ja Luodossa 

 Kruunupyyn oppilashuoltoa 

 Korsnäsin sosiaalihuoltoa. 

 

Lain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31. 

päivänä maaliskuuta 2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, 

sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle. 

 

35–37 §:n mukaan samaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien 

hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa työnjako, 

yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten 

tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi. 

Pohjanmaan hyvinvointialue kuuluu Varsinais-Suomen yhteistyöalueeseen. 

 

39 §:n mukaan kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa on sovittava 

kaksikielisten hyvinvointialueiden työnjaosta ja yhteistyöstä sellaisten ruotsinkielisten palvelujen 

toteuttamisessa, joissa tämä on välttämätöntä kielellisten oikeuksien toteutumisen 

varmistamiseksi tehtävän vaativuuden, harvinaisuuden tai siitä aiheutuvien suurten kustannusten 

vuoksi. Lisäksi on sovittava työnjaosta ja yhteistyöstä sellaisten ruotsinkielisten palvelujen 

toteuttamisessa, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa vain osassa hyvinvointialueita, sekä 

myös asiantuntijatuesta, jota kaksikieliset hyvinvointialueet antavat toisilleen ruotsinkielisten 

palvelujen toteuttamisessa. Kunkin kaksikielisen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyy 

yhteistyösopimuksen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa kaksikielisten 

hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen laatimisen koordinoimisesta.   

 

Jos erityishuollon asumispalveluyksiköissä tai päivä- ja työkeskustoiminnassa on ennen sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa järjestetty palveluja myös muiden 

hyvinvointialueiden asukkaille, hyvinvointialueet ovat 56 §:n mukaan velvollisia sopimaan 

viimeistään 31. päivänä toukokuuta 2022 toiminnan jatkamisesta. Jos henkilöstö on hoitanut 

tehtävää ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa myös 

muiden hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden on 57 §:n mukaisesti sovittava 

viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2022 palvelujen tuottamisesta myös näiden muiden 

hyvinvointialueiden alueella. 

   
PÄÄTÖSESITYS:  

Hallitus merkitsee yhteenvedon tiedoksi ja vie sen myös tiedoksi 
aluevaltuustolle 

 
     jatkuu….. 
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 PÄÄTÖS:   Kirjaa yhteenvedon tiedoksi ja vie asian tiedoksi hyvinvointialueen 
valtuustolle. 

 

 

 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 33, 21.3.2022 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   ehdottaa, että valtuusto merkitsee yhteenvedon tiedoksi.  

 

VALT sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström totesi, että suomenkielisen version 

pöytäkirjaan tulee poistaa kohta, ”sitä osaa soiten toiminnasta, joka 

koskee vain Kruunupyytä.” 

 

merkitsi yhteenvedon tiedoksi. 
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§ 34  Selvitys siirtyvästä omaisuudesta  

Hyvinvointialuehallitus, § 13, 14.3.2022 

 

 

Valmistelu: Lena Nystrand  

Korsnäsin ja Kruunupyyn kunnat, Kårkullan, Eskoon ja Soiten kuntayhtymät sekä Pohjanmaan ja 

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokset, jälkimmäinen Pietarsaaren, Luodon ja Kruunupyyn kuntien 

kautta, ovat ilmoittaneet Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirrettävän omaisuuden 

arvioidun arvon. Arvot ovat toistaiseksi laskennallisia, koska muutoksia saattaa tulla 

vuodenvaihteessa tehtävään siirtoon saakka.  

  

Siirrettävän käyttöomaisuuden yhteenlaskettu arvo on arviolta 14,4 miljoonaa euroa, ja yhdessä 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän omaisuuden kanssa Pohjanmaan 

hyvinvointialueen käyttöomaisuus 1.1.2023 on 423,4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi omaisuutta 

siirretään erillisillä leasingsopimuksilla.  

  

Kårkullan, Eskoon ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymillä on myös pitkäaikaisia velkoja, 

jotka on otettu omaisuushankintojen rahoitusta varten. Niiden arvioidaan olevan 1.1.2023 

yhteensä 208,2 miljoonaa euroa, josta 206 miljoonaa euroa on hyvinvointikuntayhtymän ottamaa 

lainaa Vaasan Hietalahden uudisrakentamisen ja saneerausten rahoittamista varten.  

  

Siirtoja koskeva kooste    LIITE § 13 

    

PÄÄTÖSESITYS:  

 ehdottaa, että hallitus  

1. merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-

kuntayhtymä Soiteesta sekä Eskoon ja Kårkullan kuntayhtymistä 

siirtyvästä omaisuudesta 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvästä omaisuudesta 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 

viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 

muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 

tarpeelliseksi 

4. viedään asia valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi 

 

PÄÄTÖS:   Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 
 Hyväksyi ehdotuksen ja vie asian valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi. 

  
    ___________________________________________ 

 

 

 

      Jatkuu.. 
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Hyvinvointialuevaltuusto, § 34, 21.3.2022 

 

 

Siirtoja koskeva kooste    LIITE § 34 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   esittää, että valtuusto: 

1. merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-

kuntayhtymä Soiteesta sekä Eskoon ja Kårkullan kuntayhtymistä 

siirtyvästä omaisuudesta 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvästä omaisuudesta 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 

viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 

muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 

tarpeelliseksi 

 

 

VALT Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

 valtuutettu Matias Mäkynen totesi, että pykälän suomenkielisen version 

päätösesitykset liittyen siirtyvään omaisuuteen kohdassa 2 tulee korjata 

siten, että nämä vastaavat ruotsinkielisen version tekstiä. Kohta 2. 

Päättää siirtää omaisuuden kunnista ja pelastustoimesta. 

   

  valtuusto hyväksyi kohdat 1-3 huomioiden valtuutettu Mäkysen 

esittämät korjaukset. 
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§ 35  Selvitys siirtyvistä sopimuksista ja vastuista  

Hyvinvointialuehallitus, § 14, 14.3.2022 

 

Valmistelu: Antti Korpi  
Voimaanpanolain 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 

hyvinvointialueelle selvitys 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 

käytössä olevista sopimuksista ja vastuista. Mitä sanotaan kunnasta, sovelletaan myös 

kuntayhtymään ja pelastuslaitokseen.  

   

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 25.10.2021 § 69 

päättänyt hyväksyä siihen mennessä kertyneet sopimukset ja niihin liittyvät vastuut kunnilta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Samalla hallitus päätti, että hallintojohtaja voi 

täydentää siirtyvien sopimusten listaa tarvittaessa myöhemmin. Tähän mennessä täydentäviä 

viranhaltijapäätöksiä on tehty kolme, ja ainakin yksi on vielä tulossa.  

   

Sopimuksia on kerätty seuraavissa kategorioissa: palvelusopimukset, ICT-sopimukset, 

tukipalvelusopimukset, tilavuokrasopimukset, teleoperaattorisopimukset ja leasing-

sopimukset.13 kunnan (Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, 

Laihia, Vaasa, Vöyri, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Pietarsaari ja Luoto) sopimukset on yllä kuvatun 

päätöksen johdosta suurimmalta osin tarkastettu ja siirretty Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymälle, vaikka joitakin täydennyksiä voi vielä olla tulossa. Vaasan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymältä siirtyy myös sopimuksia Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle.  

   

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Pohjanmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-

Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen sopimukset ynnä Kruunupyyn, Eskoon ja 

Kårkullan Pohjanmaan sote-toimintaan liittyvät sopimukset siirtyvät Pohjanmaan 

hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueelle siirtyvät lähtökohtaisesti suoraan lain nojalla sen 

järjestämisvastuulle kuuluviin tehtäviin liittyvät sopimukset. Kruunupyyn osalta Pohjanmaata 

koskevat perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sopimukset siirtyvät Soite:lta. Eskoon ja 

Kårkullan osalta on huomioitava, että sopimuksissa on muutakin toimintaa kuin Pohjanmaata 

koskevaa toimintaa, joten siirtymisestä pitää neuvotella.  

   

Kunnat ja sopimuksia siirtävät organisaatiot vastaavat vahingonkorvausvastuusta tai muusta 

sopimuksen päättämiseen liittyvää vastuuta sellaisista sopimuksista, joita ne ovat on solmineet 

/solmivat 1.7.2021-31.12.2022. Siirtävällä organisaatiolla on vastuu seuraamuksista, jos se on 

toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko 

voimassaolevan lainsäädännön tai sitä sitovan sopimuksen vastaisesti. Muilta osin vastuut 

lähtökohtaisesti siirtyvät vuoden 2023 alusta lähtien.  

   

Erityishuoltopiirien ja Soite:n voimaanpanolain 25.1 §:ssä tarkoitettuja sopimuksia ei ole ehditty 

vielä käymään läpi hyvinvointialueen puolelta, koska ne on syötetty vasta hiljattain. 

Hyvinvointialue ottaa annetut selvitykset vastaan ja merkitsee tiedoksi.  Aluevaltuusto päättää, 

että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan tuomaan 

aluevaltuuston hyväksyttäväksi. 

 Jatkuu.. 
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PÄÄTÖSESITYS:  
 ehdottaa, että Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus   

1. merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soiteesta sekä Eskoon ja Kårkullan 
erityishuoltopiirien kuntayhtymistä siirtyvistä sopimuksista ja 
vastuista 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvistä sopimuksista ja 
vastuista 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 
viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 
muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 
tarpeelliseksi 

4. viedään asia valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi 

 

 

PÄÄTÖS:     Lakimies Antti Korpi oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 
   Hyväksyi ehdotuksen ja vie asian valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi. 
 

   _______________________________________________ 
 
 
  

Hyvinvointialuevaltuusto, § 35, 21.3.2022 

 
HYVINVOINTIALUEHALL: 

   Ehdottaa, että valtuusto 
1. merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soiteesta sekä Eskoon ja Kårkullan 
erityishuoltopiirien kuntayhtymistä siirtyvistä sopimuksista ja 
vastuista 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvistä sopimuksista ja 
vastuista 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 
viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 
muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 
tarpeelliseksi 

 

VALT Lakimies Antti Korpi oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 
 valtuusto hyväksyi kohdat 1-3 huomioiden valtuutettu Mäkysen § 34 

käsittelyn yhteydessä ehdottaman tarkennuksen kohtaan 2: Päättää 

siirtää kunnista ja pelastustoimesta sopimukset ja vastuut.  
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§ 36  Selvitys siirtyvistä ja vuokrattavista toimitiloista  

Hyvinvointialuehallitus, § 13, 14.3.2022 

 

Valmistelu: Tommy Forsman   
Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimitilat ovat fyysisesti hallinnassa ja 
vuokrasopimukset solmitaan kuntien kanssa maaliskuun aikana. Vuokrasopimukset perustuvat 
valtioneuvoston kuntien ja hyvinvointialueen väliseen vuokra-asetukseen ja pääomavuokran 
tuottotavoite on 6%:a tekniselle nykyarvolle. Osa kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän välisistä 
vuokrasopimuksista tulevat olemaan siirtyviä vuokrasopimuksia ja osa vuokrasopimuksista 
solmitaan vain vuodeksi kuntayhtymän kanssa   
  
Kruunupyyn sote kiinteistöjen tekniset nykyarvot on laskettu ja vuokrat harmonisoidaan 
vastaamaan muiden Pohjanmaan kuntien vuokria.    
  
Yksityisiltä vuokranantajilta vuokratut toimitilat on käsitelty siirtyvinä vuokrasopimuksina ja 
vuokrasopimuksiin on tehty siirtosopimukset. Vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan 
kuntayhtymältä hyvinvointialueelle  
  
Kårkulla kuntayhtymällä omistuksessa on noin 6000 m2 ja noin 10000m2 vuokrattua toimitilaa. 
Eskoo kuntayhtymällä on 3 toimitilaa Pohjanmaalla, josta yksi on omistettu.   
  
Pelastuslaitoksen toimitilat omistavat pääsääntöisesti Pohjanmaan kunnat ja hyvinvointialue 
solmii kuntien kanssa toimitiloista vuokrasopimukset.   
  

PÄÄTÖSESITYS:  
 ehdottaa, että Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus  

1. merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta sekä Eskoon ja Kårkullan 
erityishuoltopiirien kuntayhtymistä siirtyvistä toimitiloista 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvistä vuokrattavista 
toimitiloista 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 
viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 
muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 
tarpeelliseksi 

4. viedään asia valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi 
 
  
PÄÄTÖS:   Toimitilajohtaja Tommy Forsman oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

     
 Hyväksyi ehdotuksen ja vie asian valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi. 

 
_______________________________________________ 

     jatkuu… 
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Hyvinvointialuevaltuusto, § 36, 21.3.2022 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   Ehdottaa, että valtuusto: 

1. merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta sekä Eskoon ja Kårkullan 
erityishuoltopiirien kuntayhtymistä siirtyvistä toimitiloista 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvistä vuokrattavista 
toimitiloista 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 
viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 
muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 
tarpeelliseksi 

 

VALT:  Toimitilajohtaja Tommy Forsman osallistui sähköisesti kokoukseen ja 
esitteli asiaa. 

  
 valtuusto hyväksyi kohdat 1-3 huomioiden valtuutettu Mäkysen § 34 

käsittelyn yhteydessä ehdottaman tarkennuksen kohtaan 2: Päättää 
siirtää kunnista ja pelastustoimesta vuokrattavat toimitilat. 
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§ 37 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 

Hyvinvointialuehallitus, § 16, 14.3.2022 

 

Valmistelu: Ann-Charlott Gröndahl  
Organisaatioille, joilla on Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirrettävää toimintaa, on pyy-

detty suunnitelmat henkilöstöresurssien siirtämisestä. Tässä vaiheessa ei anneta henkilötason 

tietoja. Organisaatiot ovat antaneet pitkään tiedot siinä muodossa kuin ovat itse selvittäneet asiaa 

omissa organisaatioissaan, minkä vuoksi hyvinvointialuetta koskeva kooste ei ole tässä 

vaiheessa kattava. Nyt saatujen tietojen mukaan hyvinvointialueella olisi 7889 työntekijää. Luku 

täydentyy vielä eräiden organisaatioiden määräaikaisilla työntekijöillä.   

Siirrettävästä henkilöstöstä, joka ei kuulu Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään, muo-

dostavat suurimmat ammattiryhmät hoitohenkilöstö, pelastuslaitosten henkilöstö, palomiehet ja -

tarkastajat, sekä sosiaalipalveluissa työskentelevä henkilöstö. Lisäksi siirretään esimiestehtävis-

sä toimivia, joiden ammattinimikkeet vaihtelevat.  
  
Kooste 7.3.2022     LIITE § 16 

  
PÄÄTÖSESITYS:   

ehdottaa, että Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus  

1. merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelukuntayhtymä Soiteesta sekä Eskoon ja Kårkullan 

erityishuoltopiirien kuntayhtymistä siirtyvästä henkilöstä 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvästä henkilöstöstä 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 

viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 

muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 

tarpeelliseksi 

4. viedään asia valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi 

  
PÄÄTÖS:  HR-johtaja Ann-Charlotte Gröndahl oli kokouksessa esittelemässä 

asiaa. 
 
 Hyväksyi ehdotuksen ja vie asian valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi 
 

 

    _____________________________ 

 

 

jatkuu… 
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Hyvinvointialuevaltuusto, § 37, 21.3.2022 

 

Kooste 7.3.2022     LIITE § 37 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   Ehdottaa, että valtuusto: 

1. merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelukuntayhtymä Soiteesta sekä Eskoon ja Kårkullan 

erityishuoltopiirien kuntayhtymistä siirtyvästä henkilöstä 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvästä henkilöstöstä 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 

viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 

muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 

tarpeelliseksi 

 

VALT: HR-johtaja Ann-Charlotte Gröndahl oli kokouksessa esittelemässä 

asiaa. 

 

 hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 38  Selvitys siirrettävistä henkilöstökuluista ja lomapalkkaveloista  

Hyvinvointialuehallitus, §17, 14.3.2022 

 
Valmistelu: Lena Nystrand  
Korsnäsin ja Kruunupyyn kunnat, Kårkullan, Eskoon ja Soiten kuntayhtymät sekä Pohjanmaan ja 

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokset ovat ilmoittaneet arvioidut henkilöstökulut ja 

lomapalkkavelat Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirrettävien henkilöiden osalta. Tiedot 

ovat toistaiseksi laskelmia, jotka saattavat muuttua vuodenvaihteessa tehtävään siirtoon saakka. 

Ilmoitetut summat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, koska osa on ilmoittanut vuoden 

2022 talousarviotiedot ja osa vuoden 2021 tilinpäätöstiedot.  

  

Siirrettäviksi ilmoitetut henkilöstökulut ovat arviolta 40,1 miljoonaa euroa, ja yhdessä Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstökulujen kanssa Pohjanmaan hyvinvointialueen 

henkilöstökulut ovat 1.1.2023 noin 391,4 miljoonaa euroa. Summaan lisätään mahdolliset 

palkankorotukset.  

  

Siirrettäväksi ilmoitettua henkilöstöä koskevat lomapalkkavelat henkilösivukuluineen ovat arviolta 

4,4 miljoonaa euroa, ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän lomapalkkavelkojen kanssa 

ne ovat Pohjanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 yhteensä 52 miljoonaa euroa.   

  

Siirtoja koskeva kooste     LIITE § 17 

  
PÄÄTÖSESITYS:  
 ehdottaa, että Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus 

1.  merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soiteesta sekä Eskoon ja Kårkullan 
erityishuoltopiirien kuntayhtymistä siirtyvistä henkilöstökuluista ja 
lomapalkkavelasta 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvistä henkilöstökuluista ja 
lomapalkkavelasta 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 
viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 
muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 
tarpeelliseksi 

4. viedään asia valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi 

 

 

PÄÄTÖS:   Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 
 Hyväksyi ehdotuksen ja vie asian valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi. 

 

 _________________________________________________ 

 

 

      jatkuu…. 
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Hyvinvointialuevaltuusto, § 38, 21.3.2022 

Siirtoja koskeva kooste     LIITE § 38 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   Ehdottaa, että valtuusto: 
1.  merkitsee tiedoksi selvityksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymästä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soiteesta sekä Eskoon ja Kårkullan 
erityishuoltopiirien kuntayhtymistä siirtyvistä henkilöstökuluista ja 
lomapalkkavelasta 

2. päättää kunnista ja pelastustoimesta siirtyvistä henkilöstökuluista 
ja lomapalkkavelasta 

3. merkitsee tiedoksi, että kunnan on täydennettävä selvitystä 
viimeistään 30.6.2022 saakka mikäli on tapahtunut oleellisia 
muutoksia tai hyvinvointialue katsoo selviytymisen täydentämisen 
tarpeelliseksi 

 

 

VALT: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
  

 hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 39  Pohjanmaan hyvinvointialueen hallinnon ja tukipalveluiden järjestäminen  

Hyvinvointialuehallitus §18, 14.3.2022 
  
Pohjanmaan hyvinvointialueen hallinto ja tukipalvelut on rakentuneet organisaatiomallissa 

hallinnon toimialalle, joka jakautuu vielä kuuteen tulosalueeseen: aluejohto, hallinto, 

taloushallinto, henkilöstöhallinto, strategia ja kehittämistoiminta sekä laatu ja valvonta. 

Tukipalvelut voidaan tuottaa:  

― omana toimintana  

― hankintoina yksityisiltä  

― In-house yhtiöiden kautta  

― Hyvinvointialueiden yhtiöiden kautta  

― Hyvinvointiyhtymänä  

― Lakisääteiset tukipalvelut – kansallisten toimijoiden kautta  

 

Kunta ei voi tuottaa tukipalveluita suoraan hyvinvointialueelle tai hyvinvointialue kunnalle. Jos 

lainsäädäntöön lisätään yhtiöittämisvelvoitteen siirto 1-2 vuotta (HE) auttaa se vain rajallisesti, 

koska EU hankintarajat tulevat kuitenkin vastaan.   

 

Tukipalvelukokonaisuuden kokonaisuus tulee valmistella kevään 2022 aikana, jotta tarvittavat 

toimenpiteet ehditään tekemään. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään on rakentunut jo 

tulosalueet ja tulosyksiköt tukipalveluille, jota voidaan hyödyntää jatkovalmistelussa. 

Kuntayhtymävalmisteluissa tukipalveluiden rakentumista ohjasi vahvasti jäsenkuntien 

tahtotila.  Itsehallintoalueella tukipalveluita on organisoitava uudelleen mm. lainsäädäntöön, 

tehokkuusajatteluun, yhdenvertaisuuteen ja kustannusvaikutuksiin perustuen.   

Vuoden 2022 aikana tullaan jo hallintoon lisäämään siivous- ja ruokahuollon sekä pesula- ja 

tekstiilispalveluiden tulosyksiköt, joita koordinoimaan ollaan rekrytoimassa 

tukipalvelupäällikköä.  Työterveyshuollon palveluiden järjestämistä varten tarvitaan tulosyksikkö 

henkilöstöhallinnon tulosalueelle. Pelastuslaitoksen, erityishuoltopiirien, Kruunupyyn ja Korsnäsin 

sote palveluiden siirtyminen ei edellytä suuria muutoksia organisaation rakenteeseen.  

 

Tukipalvelukokonaisuus valmistellaan vaiheittain siten että maaliskuussa on tarkoitus keskustella 

päälinjauksista.  Ja kevään aikana tuodaan sitten valmistelua vaativat kokonaisuudet uudelleen 

käsittelyyn. Suurinta valmistelua tulee edellyttämään siivous- ja ruokahuollon palveluiden 

järjestäminen sekä työterveyshuollon järjestäminen.   

   

Ehdotus etenemisestä  

― Hallitus osallistuu huhtikuussa 2022 kuntayhtymän johdon katselmuksiin, jossa käydään kaikki 

hallinnon tulosalueiden tilannekuva läpi  

― Toukokuussa 2022 hallituksen kokouksessa käydään läpi kaikkien hallinnon tulosalueiden 

tarvittavat muutokset vuoden 2023 alkuun  

― Päälinjauksena on, että hyödynnetään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään 

muodostettua hallinnollista pohjaa ja täydennetään sitä tarvittavilla muutoksilla         

 jatkuu.. 
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― Käynnistetään keskustelu kunnanjohtajien kanssa siivous- ja ruokahuollon palveluiden 

järjestämisestä  

― Huhtikuussa käydään keskustelu mitä työterveyshuollon palveluita Pohjanmaan 

hyvinvointialueen henkilöstölle tarjotaan 1.1.2023 eteenpäin ja sen jälkeen käynnistetään 

työskentely palveluiden järjestämiseksi.  

  

  

PÄÄTÖSESITYS:  

ehdottaa, että Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus käy keskustelua 

hallinnon ja tukipalveluiden järjestämisestä ja päättää edetä esitettyjen 

päälinjausten ja etenemissuunnitelman mukaisesti. 

 Ehdottaa, että asia viedään valtuustolle tiedoksi.  

  

PÄÄTÖS:  Hallitus kävi keskustelua hallinnon ja tukipalveluiden järjestämisestä ja 

päätti edetä esitettyjen päälinjausten ja etenemissuunnitelmien 

mukaisesti. 

 

 Asia viedään valtuustolle tiedoksi. 

 

_____________________________________  

  
  
Hyvinvointialuevaltuusto, § 39, 21.3.2022 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tukipalveluiden 

järjestämisen ja päätöksen edetä esitettyjen päälinjausten ja 

etenemissuunnitelmien mukaisesti. 

 

VALT: merkitsi asian tiedoksi. 
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§ 40  Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätös  

Hyvinvointialuehallitus §19, 14.3.2022 
 

Valmistelu: Lena Nystrand  
Valmistelua varten laaditun talousarvion taloudellinen tulos osoittaa, että toimintakuluista toteutui 

85 % eli yhteensä 522.785,65 euroa budjetoidusta 613.571,- eurosta.  Hyvinvointialueelle oli 

budjetoitu omat henkilöstökulut, jotka toteutuivat lopulta Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymältä ostettuina asiantuntijapalveluina. Vuodeksi 2021 saatiin 613.571,- euroa tukia ja 

avustuksia.    

  

Investointimenona on toteutunut Kuntien Tieran osakkaiden osto 2.240,- eurolla. Ne muodostavat 

samalla kokonaisuudessaan Pohjanmaan hyvinvointialueen pysyvien vastaavien sijoitukset per 

31.12.2021. Rahat ja pankkisaamiset per 31.12.2021 on 611.286,92 euroa. Oma pääoma on 

90.785.35 euroa ja velat kuntayhtymälle 522.741,57 euroa. Taseen loppusumma on 613.526,92 

euroa. Loput myönnetystä tuesta voidaan käyttää jatkovalmisteluun vuoden 2022 aikana.  

  

Tilikauden ylijäämä on 90.785,35 ja se siirretään taseeseen omaan pääomaan.  

   

Tilinpäätös ja vahvistusilmoituskirje    LIITE § 19 

  

PÄÄTÖSESITYS: 

 esittää, että hallitus hyväksyy tilinpäätöksen omalta osaltaan ja 

luovuttaa sen tilintarkastajille, minkä jälkeen valtuusto hyväksyy vuoden 

2021 tilinpäätöksen. Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja 

Marina Kinnusen allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen.  

  

PÄÄTÖS:   Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 
 Hyväksyi ehdotuksen. 

 

_____________________________________  

  
  
Hyvinvointialuevaltuusto, § 40, 21.3.2022 

Tilinpäätös ja vahvistusilmoituskirje    LIITE § 40 

 

 

HYVINVOINTIALUEHALL: 

   ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

tilinpäätöksen 2021.  

 

VALT: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 
 hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 41 Kysymyksiä, aloitteita ja ilmoituksia 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 41, 21.3.2022 

 

Mahdolliset kysymykset, aloitteet ja ilmoitukset.  

 

valtuutettu Maria Tolppanen teki aloitteen asiakaskäyntien laskutuksen siirtämisestä kokonaan 

hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Valtuustoaloite liitteenä.  

 

valtuutettu Pasi Keskinen teki aloitteen jatkoajasta Gerbyn ja Ristinummen terveyskeskuksille. 

Valtuustoaloite liitteenä. 

 

valtuutettu Juulia Tuominen esitti toiveen siitä, että valtuuston kokouksessa järjestettäisiin 

koulutusta esteellisyydestä ja siitä että päätettäisiin kuinka monta varavaltuutettua tulisi jatkossa 

olla kokouksissa läsnä. 
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§ 42 Aluevaltuuston kokouksen 21.3.2022 päättäminen 

Hyvinvointialuevaltuusto, § 42, 21.3.2022 

 

 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:19. 
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Valitusosoitus

Kokouspäivämäärä

Aluevaltuuston kokous 21.3.2020

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 23-33, 39, 41-42

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

Pykälät: 34-38, 40

Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin
lähettämisestä.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

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

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

Pöytäkirja on 6.4.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty


