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Elin:  Nuorisovaltuusto, Pohjanmaan hyvinvointialue 

   

Aika:  2.6.2022 kl.16.00-17.50 

 

Paikka:  T1, Vaasan keskussairaala 

 

Läsnäolijat:   Adrian Roslund jäsen Pedersöre – 

  Alina Östergård jäsen Vaasa- 

  Anton Åkerman jäsen Närpiö paikalla Teams 

  Cecilia Huhtala  jäsen Maalahti paikalla Teams 

  Elvira Nyrönen  Jäsen Pietarsaari paikalla Teams 

  Fanny Sillanpää jäsen Kaskinen- 

  Emma Haglund jäsen Larsmo paikalla Teams 

  Lucas Nystedt  jäsenUusikaarlepyy paikalla Teams 

  Miranda Östman jäsen Vörå paikalla Teams 

  Nora Sandelin  jäsen Korsholm paikalla teams 

  Jenni Peltokoski jäsen Laihia paikalla Teams 

  Jesse Pihlaja  jäsen Kristinestad paikalla Teams 

   

   

 

Poissaolijat:   

 

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

Muut läsnäolijat: Ella Filppula   varajäsen Vaasa paikalla 

 

Esittelijät:  Pia-Maria Sjöström sektorijohtaja lapset nuoret ja perheet 

paikalla 

  Suvi Einola  strategia-ja kehitysjohtaja paikalla kl.16-17 

 

Sihteeri:  Tiia Krooks  alueellinen palvelupäällikkö (eteläinen 

alue)   paikalla       

 

Pykälät:  9-16 

 

Pöytäkirja allekirjoitettu: Elektronisesti 

 

 

  Elvira Nyrönen 15.6.2022 Tiia Krooks 27.6.2022 

   

  Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi 

  Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja:  

 

  Cecilia Huhtala  Emma Haglund 

  17.6.2022  27.6.2022 

 

  Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi 
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Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: 

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 

     esim. paikka tai ammattinimike tähän 

 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa 

registrator@ovph.fi 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 
Hietalahdenkatu 2–4 65130 Vaasa 

kirjaamo@ovph.fi 

Elin: Nuorisovaltuusto 

Aika: 02.06.2022 klo 16.00 

Paikka: T1, Vaasan keskussairaala 

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia     

 

§ nro9 Kokouksen avaus-laillisuus ja päätösvaltaisuus  

§ nro10 Pöytäkirjantarkastajien valinta  

§ nro11 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyinen 

§nro12 Nuorisovaltuuston strategia workshop 

§nro13 Kaskisten suunterveydenhuoltoa toimipistettä koskeva lausuntopyyntö 

§nro14 Oppilashuoltoa ja opiskelijahuoltoa koskeva yhteistyön rakenne 

§nro15 Muita asioita 

§nro16 Kokouksen päättäminen  
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Nuorisovaltuusto  § 9-11  2.6.2022 

 

§ 9 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.  
  
  
Nuorisovaltuusto:  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaisesi. Lisäksi jäsenet myönsivät 
Korsnäsin jäsenelle Amanda Åkerstenille läsnäolo-sekä puheoikeuden kokoukseen.  
  

 

 

§ 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  
  
Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.  
 
pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Adrian Roslundia ja Cecilia Huhtalaa. 
  
Nuorisovaltuusto:  
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Emma Haglund sekä Cecilia Huhtala. 
  

 

  
§ 11 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.   
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  Nuorisovaltuusto  § 12-13  2.6.2022  
 
 

Hallintosäännön § 98 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 
jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen 
ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota 
ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 

  
 

Nuorisovaltuusto:  
 

Hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti. 
 
 
 

§ 12  Nuorisovaltuuston strategiaworkshop 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiatyön osana osallistetaan eri 
vaikuttamistoimielimiä workshoppien välityksellä. Strategiatyössä käytetään Must win 
battles työkalua. Työkalun sisältö esitellään kokouksessa. 
Esitys: Nuorisovaltuusto keskustelee strategiatyökalun sisällöstä ja antaa tarvittaessa 
sisältöä koskevia kehitysideoita. 
 
Työkalun esittely ja työhje liitteenä. 
 

 
 Nuorisovaltuusto: 
 

Must-win battles pohjaan lisättiin menestystekijöiksil lapsille-ja perheille suunnatut 

riittävät tukitoimet, hoidon sujuva jatkuvuus yksiköstä riippumatta, mahdollisuus 

vaikuttaa ja tulla kuulluksi ja väestön selviytyminen kaikissa tilanteissa. Lisäksi 

muotoiltiin sanamuotoa koskien sosiaali-ja terveystutkimushubbia sosiaali-ja 

terveystutkimuskeskukseksi. 

 
 
 
 
§13 Kaskisten suunterveydenhuollon toimipistettä koskeva lausuntopyyntö  
 

Keväällä 2022 on noussut esiin kysymys Kaskisten suun terveydenhuollon yksikön 
soveltuvuudesta erillään sijaitsevaksi toimipisteeksi. Toiminta on ontunut henkilöstön 
poissaolojen vuoksi, ja poti-laita on ohjattu sekä Närpiöön että Kristiinankaupunkiin. 
Asiasta on keskusteltu suun terveydenhuollon johdossa ja se on otettu esille myös 
toimitilatyöryhmässä. Kaskisten suun terveydenhuollon yksikköä ehdotetaan 
siirrettäväksi Närpiöön (osa-aikainen hammaslääkäri, ei omaa hammashoitajaa eikä 
suuhygienistiä).  
Perustelut:  
- tilat sijaitsevat erillään, mikä merkitsee yksintyöskentelyä. Suun terveydenhuollon 
yksikkö sijaitsee täysin erillään muusta sosiaali- ja     terveydenhuollon toiminnasta  
- henkilöstön rekrytointi ollut vaikeaa jo kauan (nykyään ei hammashoitajaa, mutta 
muunkin henkilöstön rekrytointi vaikeaa)  
- ei omaa suuhygienistiä  
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- lisäkustannuksia, jos Kaskisten sosiaali- ja terveyskeskukseen sisustetaan uudet tilat  
- Närpiöön valmistuu uudet suun terveydenhuollon tilat  
- Kaskisten ja Närpiön välinen etäisyys lyhyt  
- jo nykyään tarve hoitaa potilaita Kristiinankaupungissa tai Närpiössä henkilöstön 
poissaolojen aikana  
- Kaskisten suun terveydenhuollon henkilöstö suhtautuu asiaan myönteisesti  
- toimitilatyöryhmän kannanotto on yhteneväinen ehdotuksen kanssa  
Ennen asiasta päättämistä toivotaan kannanottoa niiltä tahoilta, joita muutos koskee, 
sen varmistamiseksi, ettei toimenpide heikennä palveluja.  
Lisäksi selvitetään mahdollisuus käyttää tulevaisuudessa liikkuvia yksikköjä mm. suun 
terveydenhuollossa esimerkiksi koululaisten suun terveystarkastuksiin.  
  
Lausuntopyyntö liitteenä.  
 
  
Nuorisovaltuusto:  
 
Nuorisovaltuuston mielestä vaihtoehto 2 vaikuttaa parhaalta hoidon järjestämisen 
turvaamiseksi sekä taloudellisten ja tuotannollisten hyötyjen aikaansaamiseksi, mutta 
korostaa kuitenkin Kaskislaisten asukkaiden kannanoton tärkeyttä heitä koskevassa 
asiassa.  
 
 
 
  
  

§14  Oppilashuoltoa ja opiskelijahuoltoa koskeva yhteistyön rakenne  
 
Hyvinvoinnin-ja terveydenedistämisen sekä yhdyspintojen jaosto 11.5.2022 § 8 
 
Sjöström Pia-Maria  

Lain mukaan oppilashuoltopalvelut siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023, miksi oppilas- 
ja opiskelijahuoltolakiin on suunnitteilla muutoksia (HE 19/2022), jotka koskevat muun 
muassa opiskeluhuoltosuunnitelmia ja yhteistyötä opiskeluhuollon järjestämisessä.  

   
Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän on laadittava opiskeluhuollon kokonaisuuden 
toteuttamiseksi opiskeluhuoltosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää opiskeluhuollon 
toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet sekä toimenpiteet opiskeluhuollon 
toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Lisäksi hyvinvointialueella tulisi valtuustokausittain 
tehdä hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisestä 
alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma. Se perustuu alueen koulutuksen järjestäjien 
opiskeluhuoltosuunnitelmiin ja liitetään alueelliseen lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan. Suunnitelma hyväksytään hyvinvointialueen 
aluevaltuustossa. Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa on otettava kantaa muun 
muassa opiskeluhuoltopalveluiden kokonaistarpeeseen, siihen miten opiskeluhuoltoa 
kehitetään sekä hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön 
periaatteisiin opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi. Lisäksi siinä on 
huomioitava, että opiskelijoiden kielelliset oikeudet toteutuvat oppilashuoltopalveluissa.  

   
Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelemiseksi hyvinvointialueen on yhdessä 
alueensa kuntien kanssa muodostettava alueellinen yhteistyöryhmä opiskeluhuoltoa 
varten. Yhteistyöryhmän on seurattava suunnitelman ja opiskeluhuollon eri toimijoiden 
välisen yhteistyön toteutumista. Yhteistyöryhmässä on oltava edustettuina 
hyvinvointialueen ja kuntien koulutussektorit, muut koulutuksen järjestäjät, alaikäisten 
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vanhemmat ja huoltajat sekä opiskelijat, opiskeluhuollon työntekijät sekä tarvittaessa 
muut yhteistyötahot. Kaksikielisellä hyvinvointialueella molempien kansalliskielten on 
oltava edustettuina.  

   
Pohjanmaan hyvinvointialueella on keskusteltu maakunnan sivistysjohtajien ja 
opiskeluhuoltopalveluita johtavien henkilöiden kanssa ensimmäisestä ehdotuksesta 
oppilashuollon järjestämiseksi ja yhteistyöryhmän kokoonpanoksi. Ohessa olevaa 
ehdotusta muokataan vielä, mutta tavoitteena on, että hyvinvointialue asettaa 
yhteistyöryhmän ennen kesää, jotta se voi alkaa työstää alueellista 
opiskeluhuoltosuunnitelmaa, niin että suunnitelma voidaan hyväksyä ennen 
vuodenvaihdetta.  
Jaosto keskustelee ehdotuksesta oppilashuollon yhteistyörakenteeksi ja hyväksyy 
omalta osaltaan alustavan ehdotuksen alueellisen yhteistyöryhmän jäsenistä. 
Kokoonpanoon voidaan tehdä vielä pieniä muutoksia sivistysjohtajien ja 
nuorisovaltuuston kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen. Hallitus vahvistaa ryhmän 
kokoonpanon.  

  
   
Sektorijohtaja, lapset, nuoret ja perheet Sjöström Pia-Maria  

 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto keskustelee ehdotuksesta oppilashuollon 
yhteistyörakenteeksi ja hyväksyy omalta osaltaan alustavan ehdotuksen alueellisen 
yhteistyöryhmän jäsenistä. Kokoonpanoon voidaan tehdä vielä pieniä muutoksia  
sivistysjohtajien ja nuorisovaltuuston kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen. Hallitus 
vahvistaa ryhmän kokoonpanon. 

Nuorisovaltuusto 2.6.2022 
 

 Esitys: Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja valitsee 2 edustajaa alueelliseen 
oppilashuollon yhteistyöryhmään. 
 
Liite: Pohjanmaan hyvinvointialueen oppilashuollon yhteistyörakenne  

  
Nuorisovaltuusto: 
 
Nuorisovaltuusto päättää esityksen mukaisesti ja valitsee edustajikseen alueelliseen 
oppilashuollon yhteistyöryhmään Elvira Nyrösen Pietarsaaresta ja Jesse Pihlajan 
Kristiinankaupungista. 
 
 

§ 15 Muita asioita  
  
 Kuntakohtaiset kuulumiset. 
 
 Nuorisovaltuusto: 
  

Läsnäolevat kuntien edustajat kertovat ajankohtaisista nuorisovaltuustojen asioista. 
 
 
§ 16 Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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