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Elin:  Nuorisovaltuusto 

   

Aika:  19.9.2022 kl.16.15-18.48 

 

Paikka:  Kurki (Y3.06) 3.kerros 

 

Läsnäolijat:   Adrian Roslund jäsen Pedersöre läsnä Teams 

  Amanda Åkersted jäsen Korsnäs läsnä Teams 

  Anton Åkerman jäsen Närpiö  läsnä Teams 

  Cecilia Huhtala  jäsen Maalahti - 

  Elvira Nyrönen  jäsen Pietarsaari puheenjohtaja läsnä  

   Teams                 

  Fanny Sillanpää jäsen Kaskinen - 

  Emma Haglund jäsen Larsmo läsnä 

  Erica Åminne  jäsen Kronoby - 

  Lucas Nystedt  jäsen Uusikaarlepyy - 

  Miranda Östman jäsen Vöyri - 

  Nora Sandelin  jäsen Korsholm- 

  Jenni Peltokoski jäsen Laihia läsnä 

  Ella Filppula   jäsen Vaasa läsnä Teams 

  Jesse Pihlaja  jäsen Kristiinankaupunki läsnä Teams 

 

   

 

Poissaolijat:  Cecilia Huhtala, Fanny Sillanpää, Lucas Nystedt, Miranda Östman, Nora 

Sandelin, Erica Åminne 

 

Asiantuntijat:  Pia-Maria Sjöström Läsnä kl.16.15-18.48 

 

Muut läsnäolijat: Hallituksen nuorivaltuuston kummijäsenet: Carola Lithén -, Päivi Karppi 

läsnä kl.16.15 -18.48 

 

Esittelijät:  Jim Ericksson, Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja, 

yhdyspinnat läsnä kl.16.15-18.05 

  Satu Hautamäki, Toimialajohtaja asiakas-ja resurssikeskus läsnä 16.15-

17.45 

  Elisabeth Sjöberg, Koordinoiva palveluesimies, digitaalinen asiakas-ja 

resurssikeskus läsnä 16.15-17.45 

  Jenni Lehtinen, Osastonhoitaja Digitaalinen-asiakas ja resurssikeskus 

läsnä 16.15-17.45 

 

 

Sihteeri:  Tiia Krooks, Alueellinen palvelupäällikkö läsnä 16.15-18.48 

 

Pykälät:  17 § -24 § 

 

Pöytäkirja allekirjoitettu: (Kirjoita aika ja paikka tähän)  

   

  26.6.2022  26.9.2022 

   

  Elvira Nyrönen  Tiia Krooks 

  Puheenjohtaja  Sihteeri 
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Pöytäkirjan tarkastaja: Sähköisesti 

 

  Jenni Peltokoski 29.6.2022 Ella Filppula 29.6.2022 

 

  Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi 

 

   

 

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: 

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 

     esim. paikka tai ammattinimike tähän 

 

 

HUOM! Lisää saavutettavaan asiakirjapohjaan lopuksi tarvittavat yhteystiedot, sillä lukuohjelmat eivät 

lue alatunnisteet osoitetietoja. 

 

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: 19.9.2022 kl.16.15-18.48 

Paikka: Kurki Y3.06 3.kerros  

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia    Sivu 

 

§ nro17 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

§ nro18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

  

§ nro19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

  

§ nro20    Digitaalinen asiakaspalvelukeskus ja puhelinpalvelu 
 
 
§ nro21    Alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 
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§ nro 22   Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelustrategia 2023–2025 
 
 
§ nro23    Muita asioita 
 
 
§ nro24    Kokouksen päättäminen 
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Nuorisovaltuusto  § 17-19  19.9.2022 

 

§ 17 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 avasi kokouksen kl.16.30 ja totesi läsnäolijat.  
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   

 

 

§ 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan 
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.   
   
Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.   
  
pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Fanny Sillanpäätä ja Lucas Nystediä. 
   
Nuorisovaltuusto:   
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Peltokoski ja Ella Filppula 
   

 
  

§ 19 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.    
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   Nuorisovaltuusto  § 20-21  19.9.2022 

 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset 
syyt ole esteenä.    

 
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. 

 

 

 

§ 20 Digitaalinen asiakaspalvelukeskus ja Puhelinvaihde 
 

Esittely hyvinvointialueen puhelinpalvelusta; Digitaalinen asiakaspalvelukeskus 
ja Puhelinvaihde. Nuorisovaltuuston jäseniltä toivotaan ehdotuksia ja ideoita 
kehittämistyöhön. Esittely liitteenä. 
 
Nuorisovaltuusto: 
 
Nuorisovaltuusto sai esityksen digitaalisesta palvelukeskuksesta ja 
puhelinvaihteesta tiedoksi. Kehitysehdotuksena nuorisovaltuusto esitti 
elektronista ajanvarausta mielenterveyspalveluihin sekä asiakkaan 
mahdollisuutta ottaa yhteyttä 24/7 digitaalisesti. 
 
 Puhelinvaihteen velvollisuudesta antaa tietoja asiakkaasta ja hänen 
sijainnistaan oltiin kahta eri mieltä, toisaalta niin, että nuorisovaltuuston mielestä 
puhelinvaihteen tuli kertoa asiakkaan sijainnista omaisten takia ja toisaalta oltiin 
sitä mieltä, että asiakkaalla oli oikeus itse päättää tiedonannosta ja 
puhelinvaihteen ei tulisi kertoa sijaintitietoa.  
 
Nuorisovaltuuston mielestä asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus jättää 
soittopyyntö asiantuntijoille sen sijaan, että asiakas soittaa uudestaan ja yrittää 
tavoittaa useaan otteeseen asiantuntijaa, jota on vaikea tavoittaa.  
 
 
 
 

§ 21 Alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 
  

Esittelijä: Jim Eriksson, Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja, 
yhdyspinnat  
 
Tässä asiassa nuorisovaltuusto saa tietoa hyvinvointialueen ensimmäiseen 
hyvinvointikertomukseen ja hyvinvointisuunnitelmaan liittyvästä työstä. Kertomus 
ja suunnitelma sisältyvät samaan asiakirjaan. Tässä esityksessä painottuu 
suunnitelmaosa.  
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Nuorisovaltuusto  § 22-24  19.9.2022 

 
Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen suunnitelma on 
pakollinen asiakirja kaikille hyvinvointialueille. Suunnitelman tulee sisältää muun 
muassa tiedot siitä, mitä toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on 
tarkoitus toteuttaa. Konkreettisten toimenpiteiden tulee usein olla luonteeltaan 
ehkäiseviä, niiden tulee siis vähentää sairauksien sekä toimintakyvyn ja 
elämänlaadun heikentymisen riskiä. Hyvinvointialueiden lisäksi kunnilla, 
kolmannella sektorilla ja muilla viranomaisilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin 
edistämistyössä. 
 
 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma tulee hyväksyä kerran valtuustokaudessa 
(joka neljäs vuosi), mutta asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista on laadittava 
raportti vuosittain. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin mittaamiseksi käytetään 
tilastotietoja väestön elintavoista, sairastavuudesta ja palvelujen käytöstä sekä 
muita terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita. Nämä tiedot auttavat 
ymmärtämään, mitä ehkäiseviä toimenpiteitä tarvitaan. Lisäksi väestön tilan hyvä 
seuranta edellyttää yhteydenpitoa hyvinvointialueen, kuntien, kolmannen 
sektorin ja muiden viranomaisten välillä.  
 
Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen hyvinvointisuunnitelman luonnos 
sisältää useita toimenpidekokonaisuuksia, joita nuorisovaltuusto saa tarkastella.  

 
 

Toimenpiteet otettiin esille syksyllä 2021 hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen 
sektorin edustajien tapaamisissa. Mukana oli eri ammattien edustajia (hoitajia, 
opettajia, sosiaalityöntekijöitä, toiminnanjohtajia ym.) 
 
 Ehdotus: Keskustelu alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta.  
 
Nuorisovaltuusto: Nuorisovaltuusto sai tiedokseen tilannekatsauksen 
hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman sisällöstä ja 
etenemisaikataulusta.  
 
 

§22 Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelustrategia 2023–25 
 

Valmistelu: sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström 

Liite: Palvelustrategialuonnos 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 11 §:n 
mukaan hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja 
johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana 
hyvinvointialuestrategiaa. Suunnitelman tulee olla julkinen. Palvelustrategiassa 
hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja 
terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa 
strategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
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toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset 
olosuhteet, palvelujen saatavuus sekä kustannusvaikuttavuus. 

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä tulee olla osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia palvelustrategian laadinnassa. Palvelustrategia luo 
perustan hyvinvointialueen toiminnan suunnittelulle ja taloussuunnitelmalle. 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus hyväksyi 16.12.2021 (111 
§) kuntayhtymän palvelustrategian, joka muodostaa perustan hyvinvointialueen 
palvelustrategiaehdotukselle. 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee ehdotuksesta Pohjanmaan 
hyvinvointialueen palvelustrategiaksi ja hyväksyy sen omalta osaltaan. 

Nuorisovaltuusto: Nuorisovaltuusto hyväksyi osaltaan palvelustrategian ja 
totesi strategian vastaavan laajasti väestön tarpeisiin. 

 
 
§23 Muita asioita 
 

Pia-Maria Sjöström kertoo lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan 
tilannekuvan. Palvelustrategia on nyt valmis, monituottajuusmallin valmistelu 
edistyy, kuten esimerkiksi palveluiden tuottaminen palveluseteleiden avulla. 
Alueellinen oppilashuoltosuunnitelma valmistuu marraskuulla. Kuntakierroksia 
suunnitellaan tammikuulle. Lisäksi käydään keskustelua muista tavoista tavata 
nuoria, kuten vierailusta kouluissa. Nuorisovaltuuston mielestä terveysopin tunnit 
olisivat myös hyvä vaihtoehto, sillä aikataulut yhteiskuntaopin kursseissa ovat 
tiukat. 
 
Nuorisovaltuusto nostaa esille sosiaalisessa mediassa näkymisen. Facebook 
sekä Instagram-tilin avaamisessa nuorisovaltuustolle keskustellaan ja 
nuorisovaltuusto on halukas tuottamaan materiaalia tileille. Pia-Maria Sjöström 
lupaa olla asiasta yhteydessä viestintäjohtaja Petra Fageriin. 
Uudet hallituksen ja valtuuston kummijäsenet on valittu. Hallituksen 
kummijäsenet ovat Päivi Karppi ja Carola Lithén ja valtuuston kummijäsenet ovat 
Jenni Ahlbäck ja Lotta Alhonnoro. Kummijäsenet esittäytyvät seuraavassa 
kokouksessa.  
Lisäksi nuorisovaltuustolle tuodaan tiedoksi, että ilmainen ehkäisy on 
valmistelussa kaikille alla 25. v.  
Seuraava kokous pidetään 8.11.2022 kl.18.00 etäkokouksena Teamsin 
välityksellä. 

 
 Nuorisovaltuusto: 
 
§24 Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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