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Fullmäktige
Valtuusto (59)

Styrelse
Hallitus (13)

Revisionsnämnd
Tarkastuslautakunta (9)

Personalsektion
Henkilöstöjaosto (9)

Ägarstyrningssektion
Omistajaohjausjaosto (9)

Individsektion
Yksilöasioiden jaosto (9)

Sektion för intern kontroll och 
riskhantering

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
jaosto (9)

ORGAN
TOIMIELIMET

Sektion för 
räddningsväsendet

Pelastustoimen jaosto (13)

Ungdomsfullmäktige
Nuorisovaltuusto

Handikappråd
Vammaisneuvosto

Äldreråd
Vanhusneuvosto

Nationalspråksnämnd
Kansalliskielilautakunta (9)

Välfärdsområdesvalnämnd
Aluevaalilautakunta (5)

Klientråd: Barn, unga och 
familjer

Asiakasraati: Lapset, 
nuoret ja perheet

Klientråd: Personer i 
arbetsför ålder

Asiakasraati: Työikäiset

Klientråd: Äldre personer
Asiakasraati: Ikäihmiset

Sektion för främjande av 
välbefinnande och hälsa

samt kontaktytor
Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen sekä 
yhdyspintojen jaosto (13)

Klientråd: 
Mångkulturellt klientråd

Asiakasraati: 
Monikulttuurisuusraati
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Välfärdsområdesdirektör
Hyvinvointialuejohtaja

Marina Kinnunen
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VIRKAMIESJOHTO JA TOIMIALAT 2023

RESURSLEDNING

RESURSSIJOHTO

Chefsöverläkare

Johtajaylilääkäri

Peter Nieminen

Chefsöverskötare

Johtajaylihoitaja

Marjo Orava

Socialdirektör

Sosiaalijohtaja

Carina Nåhls

FÖRVALTNING

HALLINTO

SEKTORLEDNING

SEKTORIJOHTO

Barn, unga och familjer

Lapset, nuoret ja perheet

Pia-Maria Sjöström

Personer i arbetsför ålder

Työikäiset

Erkki Penttinen

Äldre personer

Ikäihmiset

Pia Vähäkangas

VERKSAMHETSOMRÅDESLEDNING 

TOIMIALAJOHTO

Kund- och resurscenter

Asiakas- ja resurssikeskus

Satu Hautamäki

Rehabilitering

Kuntoutus

Annica Sundberg

Hem- och boendeservice

Koti- ja asumispalvelut

Tony Pellfolk

Social- och hälsocentral

Sosiaali- ja terveyskeskus

Sofia Svartsjö

Psykosocial service

Psykososiaaliset palvelut

Kosti Hyvärinen

Sjukhusservice

Sairaalapalvelut

Christian Palmberg

Klient- och patientsäkerhetscentret

Asiakas- ja 

potilasturvallisuuskeskus

Tuija Ikonen

Österbottens räddningsverk

Pohjanmaan pelastuslaitos

Tero Mäki
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VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH RESULTATOMRÅDEN 2023

TOIMIALAT JA TULOSALUEET 2023

FÖRVALTNING
HALLINTO

Välfärdsområdes-
ledning

Hyvinvointialuejohto

Förvaltning
Hallinto 

Fastigheter, teknik
och IT

Kiinteistöt, tekniikka  
ja IT

Ekonomi- och 
materialförvaltning

Talous- ja 
materiaalihallinto

Personalförvaltning
Henkilöstöhallinto

Strategi och utveckling
Strategia ja 

kehittäminen

Kvalitet och tillsyn
Laatu ja valvonta

KUND- OCH 
RESURSCENTER

ASIAKAS- JA 
RESURSSIKESKUS

Klient- och 
servicehandledning

Asiakas- ja 
palveluohjaus

Sekreterartjänster
Sihteeripalvelut

Resurshanterings-
tjänster

Resurssihallinta-
palvelut

Läkar-, tandläkar- och 
sakkunnigtjänster

Lääkäri-,
hammaslääkäri- ja

asiantuntijapalvelut

HEM- OCH 
BOENDESERVICE
KOTI- JA ASUMIS-

PALVELUT

Boendeservice
Asumispalvelut

Service som ges hem
Kotiin annettavat 

palvelut

PSYKOSOCIAL SERVICE
PSYKO-SOSIAALISET

PALVELUT

Psykosocial service för 
barn och unga

Lasten ja nuorten 
psykososiaaliset

palvelut

Psykosocial öppenvårds-
och boendeservice för 

vuxna
Aikuisten 

psykososiaaliset
avohoito- Ja 

asumispalvelut

Psykosocial service för 
vuxna, vårdavdelningar

Aikuisten 
psykososiaaliset

palvelut, hoito-osastot

REHABILITERING
KUNTOUTUS

Funktionsförmåga- och
kompetenscentrum

Toimintakyky- ja 
osaamiskeskus

Funktionshinder-
service

Vammaispalvelut

Delaktighetsstöd
Osallisuuden tuki

SOCIAL- OCH 
HÄLSOCENTRAL

SOSIAALI- JA 
TERVEYSKESKUS

Öppen social-
och hälsovårds-service

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

avopalvelut

Barn- och 
familjeservice

Lapsi- ja perhepalvelut

Specialsjukvårdens 
öppenvård

Erikoissairaanhoidon 
avopalvelut

Munhälsovård
Suun terveydenhuolto

SJUKHUSSERVICE
SAIRAALAPALVELUT

Akutsjukhus, 
jourverksamhet
Akuuttisairaala, 

päivystystoiminta

Akutsjukhus, 
operationsverksamhet

Akuuttisairaala, 
leikkaustoiminta

Akutsjukhus, medicinsk
verksamhet

Akuuttisairaala, 
medisiininen toiminta

Vårdavdelningar
Hoito-osastot

Diagnostik 
och stödfunktioner

Diagnostiikka ja 
tukitoiminnot

ÖSTERBOTTENS 
RÄDDNINGSVERK

POHJANMAAN
PELASTUSLAITOS

Räddningsverksamhet
Pelastustoiminta

Förebyggande av 
olyckor

Onnettomuuksien 
ehkäisy 

Beredskap
Varautuminen 

KUND- OCH 
PATIENTSÄKERHETS-

CENTRET
ASIAKAS- JA POTILAS-

TURVALLISUUSKESKSUS

Klient- och patient-
säkerhetscentret

Asiakas- ja potilas-
turvallisuuskeskus



 
 
 

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNTÖ 
 
LIITE 3 Toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa   

 

§ 1 Liitteen soveltaminen   

Tätä Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön liitettä sovelletaan normaaliolojen häiriötilanteissa ja 

valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin varautumisessa.   

 

§ 2 Häiriötilanteet ja poikkeusolot   

Häiriötilanteella tarkoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia   

2.11.2017, s. 97) mukaisesti uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai  

strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista   

laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa tai viestintää.   

Poikkeusoloja ovat valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä säädetyt tilanteet. Poikkeusolot toteaa valtioneuvosto 

yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa.   

 

§ 3 Varautumisvelvollisuus   

Valmiuslain 12 §:n mukaan hyvinvointialueen tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan   

toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä   

hoitaminen myös poikkeusoloissa.   

Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja   

mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.   

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmiussuunnittelulla luodaan kansallisen, alueellisen ja hyvinvointialueen  

toimialojen riskiarvioiden pohjalta häiriötilanteiden hallinta, jolla varmistetaan johtamisjärjestelmä ja   

toimintamallit palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.    

Normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallintaan nimetään varautumisen ja turvallisuuden    

johtoryhmä,  joka yhdessä toimialojen, hallinnon ja tukitoimintojen kanssa huolehtii turvallisuustilanteissa  

hyvinvointialueen toiminnasta siten, että hyvinvointialueen elintärkeiden  toimintojen ja jatkuvuus   

varmistetaan ja sen tuottamat palvelut turvataan erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja   

poikkeusoloissa.   

Aluehallitus vastaa varautumisen, valmiussuunnittelun ja kokonaisturvallisuuden järjestämisen käytännön 

toteutuksesta aluevaltuuston päättämien periaatteiden mukaisesti. Valmiussuunnitelmista vastaa   

hyvinvointialueen johtaja sekä muut johtavat viranhaltijat tehtäväjakonsa mukaisesti. Hyvinvointialueen  

turvallisuus- ja valmiuspäällikkö ja valmiussuunnittelija sekä Pelastuslaitos toimiala ja valmiuspäällikkö   

tukevat ja yhteen sovittavat hyvinvointialueen valmiussuunnittelua.    

 Varautumisen ja turvallisuuden johtoryhmän jäsenten ja johtavien viranhaltijoiden esityksestä   

hyvinvointialueen johtaja päättää tarvittaessa päivityksestä, kun turvallisuusympäristössä ja sen   

tilannekuvassa tapahtuu olennaisia muutoksia.    

Hyvinvointialueen valmiussuunnitelma koostuu yleisestä osasta ja hallinto- ja tukipalveluiden sekä   

toimialojen valmiussuunnitelmista. Valmiussuunnitelmaa täydentävät tulosalueiden ja -yksiköiden   

valmiuteen ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimintakortit.   
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Hyvinvointialueen on varautumisessaan varmistettava palvelujen jatkuvuuden turvaaminen myös silloin,   

kun palveluja toteutetaan hankkimalla niitä yksityisiltä palveluntuottajilta. Hyvinvointialueen tulee   

laatiessaan sopimuksia sen järjestämisvastuulla olevasta toiminnasta yksityisten palveluntuottajien kanssa  

sopia tilannekuvan ylläpitämisestä, välittämisestä ja ilmoitusmenettelystä. Hyvinvointialueen tulee   

edellyttää palveluntuottajalta suunnitelmaa valmiudesta ja jatkuvuudenhallinnasta.   

 

§ 4 Hallintosäännön toimivuus normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa   

Voimassa olevaa hallintosääntöä noudatetaan myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, 

ellei §:stä 5 tai valmiuslaista muuta johdu.   

 

§ 5 Erityistoimivallan käyttöön ottaminen valmiuslain päivitys 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta ja lakkaamisesta päättää hallitus.  Erityistoimivalta otetaan   

käyttöön Pohjanmaan hyvinvointialueen normaaliolojen häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston   

määrittelemissä poikkeusoloissa. Päätös erityistoimivallan käyttöön ottamisesta on käsiteltävä kuukauden (1) 

sisällä päätöksenteosta valtuuston ylimääräisessä kokouksessa.   

Päätöksen erityistoimivallan käyttöön ottaminen käsitellään normaaliolojen häiriötilanteiden ja   

poikkeusolojen aikaisessa varautumisen ja turvallisuuden johtoryhmässä. Hyvinvointialueen johtaja   

tekee esityksen pohjalta päätöksen tilanteissa, joissa se ei voi odottaa seuraavaan hallituksen   

kokoukseen asti.    

 

§ 6 Luottamushenkilöorganisaatio   

Valtuusto, hallitus ja sen jaostot sekä muut toimielimet toimivat mahdollisuuksien mukaan kuten   

normaalioloissa ottaen huomioon kuitenkin § 5:n mukaisen hyvinvointialuejohtajan johtajan toimivallan.   

Valtioneuvosto voi valmiuslain perusteella asetuksella säätää valtuuston, hallituksen ja sen jaostojen   

sekä muiden toimielinten toimintaan tehtävistä muutoksista.   

 
 

§ 7 Normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikainen varautumisen ja turvallisuuden 

johtoryhmä   

Normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa hyvinvointialueen johtaja voi käyttää        
normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen  

turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista  

eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai   

muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.     

Pelastustoiminnassa ja sen johtamisessa (väestönsuojelussa ja evakuoinneissa 
poikkeusoloissa)  

      

hyvinvointialueen ylin pelastusviranomainen tai hänen nimeämä pelastusviranomainen toimiessaan  

pelastustoiminnan johtajana käyttää niitä valtuuksia, mitä siitä on kirjattu pelastus- ja valmiuslakiin tai  

muuhun säädökseen.     

  



 
 
 

Normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaa johtaa  

hyvinvointialueen johtaja sekä hänen johtama normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen   

aikainen varautumisen ja turvallisuuden johtoryhmä     

Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana hyvinvointialueen johtaja, jäseninä Resurssijohtajat,   

toimialajohtajat, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, akuuttisairaalan edustaja, viestintäjohtaja, laatujohtaja,  

hallintoylilääkäri ja sihteeri.   

Hyvinvointialueen johtaja täydentää johtoryhmää tarvittavilla asiantuntijoilla.    

Hyvinvointialueen on muodostettava tilannekuvaa alueeltaan toimintojen jatkuvuuden ja palvelujen   

saatavuuden turvaamiseksi häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.    

Hyvinvointialueen on luovutettava sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvaa koskevia tietoja sosiaali- ja   

terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 51 §:ssä tarkoitetulle sosiaali- ja terveydenhuollon   

valmiuskeskukselle.   

Hyvinvointialueen johtajan sijaisina normaaliolojen häiriötilanteissa toimivat samat viranhaltijat kuin   

hallintosäännössä normaaliolojen osalta on määrätty.   

Normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa hyvinvointialueen johtaja, hallinnon ja tukipalveluiden   

sekä toimialojen johtajat viranhaltijat vastaavat normaaliolojen häiriötilanteen ja poikkeusolojen   

edellyttämistä toimenpiteistä vastuualueillaan ja yhdessä varautumisen ja turvallisuuden johtoryhmän   

kanssa ohjaavat voimavaroja eri toimialueille normaaliolojen häiriötilanteen ja poikkeusolojen vaatimusten  

mukaisesti.   

Hyvinvointialueen toimintayksiköiden tulee normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaisessa   

toiminnassaan ottaa huomioon normaaliolojen häiriötilanteeseen ja poikkeusoloihin liittyvät viranomaiset  ja 

lakisääteiset organisaatiot sekä niiden toimivalta ja tehtävät.   

 

§ 8 Muut normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiset johtoryhmät ja 
yhteistyöryhmät   

Muut normaaliolojen häiriötilanteisiin liittyvät johtoryhmät ja työryhmät asettaa ja nimeää   

hyvinvointialueen johtaja ja/tai tilannetta johtava viranomainen. Johtoryhmät ja työryhmät toimivat 

asettajan antamien toimivaltuuksien puitteissa.   

Johtoryhmien ja työryhmien toiminnasta on informoitava hyvinvointialueen johtajalle välittömästi   

toiminnan käynnistyttyä.   

 

§ 9 Varautumisen ja turvallisuuden johtoryhmä   

Valmiuslaissa mainittuna valmiustoimikuntana toimii normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 

aikainen varautumisen ja turvallisuuden johtoryhmä tai muu johtajan päättämä elin.   

 

§ 10 Viestintä      

Hallituksen tai hyvinvointialueen johtajan päätettyä tämän hallintosäännön mukaisen erityistoimivallan   

käyttöön ottamisesta hyvinvointialueen johtaja tai toimintaa johtava viranomainen vastaa tiedottamisesta  ja 

lausunnoista sekä haastatteluista. Viestintäjohtaja koordinoi ja tukee varautumisen ja turvallisuuden   

johtoryhmän ja muiden §8:n mukaisten johtoryhmien ja yhteistyöryhmien viestintää normaaliolojen   



 
 
 

häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ellei siitä hyvinvointialueen johtaja ja/tai toimintaa johtava 

viranomainen toisin päätä.   

Tiedotteet ja lausunnot annetaan sekä ruotsiksi että suomeksi.   

 

§ 11 Pohjanmaan turvallisuusfoorumi / Österbottens säkerhetsforum   

Pohjanmaan turvallisuusfoorumi on moniviranomaistyöryhmä, joka toimii maakunnan ylimmän johdon 

suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Turvallisuusfoorumi muodostuu 

yhteistyöviranomaisista, alueen kuntien edustuksesta, kolmannen sektorin, liike-elämän ja seurakuntien 

edustuksesta.   

Turvallisuusfoorumi jakaa viranomaisten kesken yhteistä tilannekuvaa sekä määrittää maakunnan   

valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet.    

Toiminta perustuu ylimmän johdon keskinäiseen sopimiseen, päätäntävaltaa Pohjanmaan   

turvallisuusfoorumilla ei ole.   

Turvallisuusfoorumin puheenjohtajana toimii hyvinvointialueen johtaja ja hänen varahenkilönä on   

pelastusjohtaja.  

 


