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Hallitus    § 71 - 72   22.11.2021 

 

 

§ 71 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 

paikan. 

 

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 134 §: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 valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen. 

 

Kokouksessa oli läsnä 13 hallituksen jäsentä sekä valtuuston puheenjohtaja, valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

§ 72 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 ________ 
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Hallitus    § 73    22.11.2021 
 
 
 

§ 73 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen. 

________ 
  



Pöytäkirja sivu 

6 (33) 

nr 09/2021 

 

Hallitus    § 74    22.11.2021 
 
 
 

§ 74 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 39 

Hallitus saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan hyvinvointialueen kuntayhtymää koskevan 

tilannekatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. 

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittisen ohjausryhmän 

viimeisimmässä kokouksessa käsiteltyjä asioita sekä muita valmisteluasioita, jotka ovat 

valmistelussa virkamiestasolla, sote-ohjausryhmässä ja koordinaationeuvottelukunnassa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi johtajan tilannekatsauksen. 

 

HALL:  Sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström saapui kokoukseen klo 9.44. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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Hallitus    § 75    22.11.2021 
 
 
 

§ 75 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2022 

 

Joht. 40 

Talousarvion valmistelu on jatkunut syksyn ajan, vaikkakin eräät suuret haasteet ovat 

viivästyttäneet prosessia. Vaikeuksia on ollut lähinnä kaikkien kiinteistöjä ja tiloja koskevien 

tietojen saamisessa niin, että saisimme tehtyä vuokralaskelmat kuntien osalta. Talousarvio on 

käsitelty Pohjanmaan hyvinvointialueen koordinaationeuvottelukunnassa ja ohjausryhmässä. 

Taloussuunnitelman ja toimintasuunnitelman tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet ovat valmiit. 

 

Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen vuosi, miksi taloussuunnitelmaa ei tehdä vuosiksi 2023–

2024. Pohjanmaan hyvinvointialueesta tulee vuonna 2023 itsehallintoalue ja uusi organisaatio, 

jonka toiminta koostuu myös muista osista kuin niistä, jotka jo sisältyvät kuntayhtymän 

toimintaan 2022. Talousarvio ja suunnitelma tehdään uudessa organisaatiossa, ei 

kuntayhtymässä. Investointien osalta otetaan kuitenkin mukaan pitkän tähtäimen 

kiinteistösuunnitelma, sillä hyvinvointialue uudistaa ja perusparantaa parhaillaan omaa 

kiinteistökantaansa Vaasassa. 

Tiedot eri toimintamuotojen toimintavolyymeistä on kerätty, ja vuodeksi 2022 on asetettu uudet 

yhteiset tavoitteet. Useimmat toiminnot jatkuvat suurin piirtein samalla tasolla kuin 

aikaisemminkin. On ollut haastavaa laatia yhteisiä periaatteita ja kriteerejä suoritteille, sillä 

kunnissa on erilaiset prosessit erilaisine tavoitteineen ja erilainen tarve toiminnan seuraamiseen.  

Tietojen laatu vaihtelee. 

 

Yksikkökohtaiset hinnat on laskettu talousarvion ja asetetun suoritetavoitteen pohjalta. Hallitus 

käsittelee yksittäiset hinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on 29.11.2021 hyväksynyt 

talousarviossa olevat laskentaperusteet. 

 

Vuoden 2022 toimintakuluihin on varattu 709 736 405 euroa. Henkilöstökulujen osuus 

toimintakuluista on 50 % eli 351,3 milj. euroa ja asiakaspalvelujen osuus 20 % eli 144 milj. euroa. 

Muiden ostopalveluiden osuus on 14 % eli 102,9 milj. euroa, ja aineille ja tarvikkeille on varattu 

53,2 milj. euroa, mikä on 8 % toimintakuluista. Avustuksiin ja tukiin on varattu 14,5 milj. euroa 

ja vuokrakuluihin 41,6 milj. euroa, joka 6 % kuluista. Summaan sisältyvät sekä kiinteistövuokrat 

että laitteistojen ja irtaimiston liisausvuokrat. Muita kuluja on 2,3 milj. euroa. 

 

Toimintatuottojen arvioidaan olevan yhteensä 722 931 838 euroa, mistä suurin osa eli 644,6 milj. 

euroa (89 %) tulee jäsenkunnilta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä saadaan 9,6 milj. euroa eli 

1 % ja muista myyntituotoista 4 milj. euroa. Maksutuotot muodostavat toiseksi suurimman 

tuloerän, ja se tulee asiakkailta ja potilailta. Summa on 48,1 milj. euroa eli 7 % kaikista tuotoista. 

Avustuksia ja tukia saadaan 8,3 milj. euroa ja vuokratuloja 7,3 milj. euroa, kummankin osuus on 

1 %. Muut toimintatuotot ovat yhteensä 1,1 milj. euroa. 

Vuoden 2022 investointeihin on varattu 57 milj. euroa, josta 23,4 milj. euroa H-talon 

valmistumiseen. Muihin kiinteistösaneerauksiin ja -muutoksiin on varattu 13,3 milj. euroa, mistä  

jatkuu… 
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Hallitus    § 75    22.11.2021 

 

 

 

10,3 milj. euroa budjetoidaan uudelleen vuodeksi 2022, koska hankkeita ei ole ehditty aloittaa tai 

saada valmiiksi vuoden 2021 aikana. Kyse on pienehköistä hankkeista, ja osa niistä kestää useita 

vuosia. H-talon ohessa suuri investointi on M-talon saneeraus ja ruokasalin laajennus. Se on 

tarpeen, sillä henkilöstömäärä kasvaa H-talon käyttöönoton myötä. Saneeraus maksaa arviolta 

4,3 milj. euroa. Kiinteisiin rakenteisiin on budjetoitu 2,3 milj. euroa: suurimmat menoerät 

koskevat F-osan sairaalalaitteita ja vaateautomaattia, hissejä sekä sähkön toimintavarmuutta ja 

automatisointia. 

 

Koneita ja kalustoa varten on budjetoitu 6,8 milj. euroa, lähinnä sairaalapalveluille ja sosiaali- ja 

terveyskeskukselle. Suurin yksittäinen investointi koskee läpivalaisulaitteen hankintaa 

sydänasemalle 1,4 milj. eurolla. It-ohjelmiin on varattu 1,3 milj. euroa erilaisia toimia varten, kun 

taas 10 milj. euroa varataan uuden asiakas- ja potilasjärjestelmän suunnittelua varten. 

Investointien rahoittamista varten otetaan talousarviolainaa 20 milj. euroa. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Valtuustolle asetetaan 

sitovuustasoksi nettotoimintakulut, nettorahoitustuotot ja -kulut, lainakannan nettomuutos sekä 

nettoinvestointimenot. Toimialoilla sitovuustaso on myös nettotoimintakulut.   

Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta.  

Kiinteistö- ja it-investoinnit rahoitetaan lainalla.  

Toiminta- ja taloussuunnitelma      LIITE § 75  

     

 

JOHT:  ehdottaa, että 

1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja 

taloussuunnitelman esitetyssä muodossa 

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2022 toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet 

seuraavasti: 

a. Kuntalaskutus perustuu käynteihin, hoitopäiviin ja drg-paketteihin, 

jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta. Lisäksi 

laskutetaan hoitopäivien hinta drg-pakettien outlier-päivistä. 

Asumispäivät ja kotihoitotunnit laskutetaan myös. 

b. Kalliin hoidon raja on 90 000 euroa/potilas/vuosi. Raja koskee 

myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 

7 500 000 euroa eli 44,27 euroa asukasta kohti tasausmaksuna. 

c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, 

myrkytystietokeskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta 

ja lääkitys, lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, 

kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen 
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apuvälinekeskuksen toiminta, digitaalisen asiakaspalvelukeskuksen 

ja puhelinpalvelun kulut sekä hengitysvajauspotilaista piirille 

kuuluvat kulut. Vuoden 2022 jäsenmaksu on 68,34 euroa asukasta 

kohti. Kokonaiskulut ovat 11 576 623 euroa. 

d. Ensihoitopalvelun nettokulut 9 381 965 euroa peritään maksuna, 

joka on 55,38 euroa asukasta kohti. 

e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 49,01 

euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista sekä sosiaali- 

ja kriisipäivystyksen kokonaiskustannukset. Maksu on yhteensä 

8 302 658 euroa. 

f. Asiakkaita ja potilaita koskevat ostopalvelut laskutetaan ns. 

läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän piiriin 

erikoissairaanhoidon osalta. 

g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. 

h. Peruspääomasta 1.1.2022 maksetaan 0,75 %:n korko, joka 

maksetaan jäsenkunnille joulukuussa 2022. 

i. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointi-menojen 

rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistö-investointien osalta ja 

15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta. 

j. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan 

nettotoimintakulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä netto-

investointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta. 

k. Hyvinvointialue ottaa 20 milj. euron talousarviolainan kiinteistö- ja 

it-investointien rahoittamiseksi 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 11.28. 

 

 Keskustelun kuluessa Carola Lithén teki esityksen, että asia palautetaan 

uudelleen valmisteluun. Lithénin esitystä ei kannatettu, minkä vuoksi 

esitys raukesi. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Hallitus päätti esittää 

valtuustolle, että palkankorotuksiin tarkoitetusta kahdesta prosentista 

0,5 prosenttia käytetään palkkaharmonisointiin. 

 

 Hallitus päätti, että kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja saavat tehdä 

toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisiä korjauksia ennen valtuuston 

kokousta. 

 ________ 
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Hallitus    § 76    22.11.2021 
 
 
 

§ 76 Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus 

 

Hallituksen puheenjohtaja 

Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtajan on tehtävä 

johtajasopimus, jossa sovitaan kuntayhtymän johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen 

hyväksyy lain mukaan hallitus. 

 

Lain mukaan johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä johtajan ja hallituksen 

puheenjohtajan työnjaosta kuntayhtymän johtamisessa ottaen huomioon, mitä 

hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, 

joilla kuntayhtymän johtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä 

(kuntayhtymän johtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin) tarkoitetun menettelyn 

sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kuntayhtymän johtajalle maksettavasta 

erokorvauksesta. 

 

Johtajasopimus        LIITE § 76 

 

Hallituksen puheenjohtaja: 

 

  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän johtajan 

johtajasopimuksen. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen poistui kokouksesta   

esteellisyyden vuoksi (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 77    22.11.2021 
 
 
 

§ 77 Kuntayhtymän johtajan sijaiset 

 

Hallituksen puheenjohtaja 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022. 

Hallintosäännön 27 §:n mukaan hallitus päättää kuntayhtymän johtajan sijaisesta, joka hoitaa 

johtajan tehtävää hänen ollessa poissa tai esteellinen. 

 

Hallituksen puheenjohtaja:  

 

 ehdottaa, että hallitus päättää kuntayhtymän johtajan sijaisista. 

 

HALL:  Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen, sektorijohtaja Pia-Maria 

Sjöström ja sektorijohtaja Erkki Penttinen poistuivat kokouksesta   

esteellisyyden vuoksi (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

 Hallitus päätti, että 1.1.2022 alkaen kuntayhtymän johtajan 

ensimmäinen sijainen on Pia-Maria Sjöström ja toinen sijainen Erkki 

Penttinen. 
 ________ 
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Hallitus    § 78    22.11.2021 
 
 
 

§ 78 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimus vuodelle 2022  

 

Joht. 41 
Terveydenhuoltolain 43 § mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi 

erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät laativat erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokausittain. Sopimuksessa on lain mukaan sovittava 

erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan 

yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. 

 

Tyksin erva-alueen sairaanhoitopiirit, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat 

hyväksyneet nykyisen voimassa olevan erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen 

kunnallisvaltuustokaudelle 2017–2021. VSHP:n osalta sopimus on hyväksytty hallituksessa 

8.5.2017 § 72 ja valtuustossa 29.5.2017 § 23. Nykyinen sopimus on valmisteltu yli neljä vuotta 

sitten, jonka vuoksi sopimus ja sen liitteet sisältävät jossain määrin täysin vanhentuneita kohtia 

muun muassa organisaatiomuutosten sekä lainsäädännön ja käytännön toimintojen muutoksista 

johtuen.  

 

Edellä mainitusta syystä Tyksin erva-alueen johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat ovat käyneet 

läpi nykyisen järjestämissopimuksen sekä sen liitteet ja tehneet niihin välttämättömät päivitykset 

koskien edellä todettuja vanhentuneita kohtia. Päivitystyössä ei ole muutettu sopimuksen 

tavoitteita ja muutoinkin on tarkoitus, että sopijaosapuolten välinen yhteistyö jatkuu ennallaan 

vuoden 2022.  

 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain. Vuoden 

2023 alusta lukien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 

hyvinvointialueille. Uudistuksen voimaantulon jälkeen tämän sopimuksen korvaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 36 §:ssä mainittu hyvinvointialueiden 

yhteistyösopimus. Edellä mainitun johdosta tämä kunnallisvaltuustokauden 2021-2025 

järjestämissopimus on laadittu ja esitetään hyväksyttäväksi vain vuodelle 2022. 

 

Sopimus         LIITE § 78 

 

JOHT: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 1 

mukaisen päivitetyn sopimusluonnoksen ”Turun yliopistollisen 

keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimuksen vuodelle 2022”. 

 

HALL: Hallitus piti tauon kokouksessa klo 11.32-11.42 ennen pykälän 

käsittelyä 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Hallitus    § 79    22.11.2021 
 
 
 

§ 79 Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskushankkeen täydennyshaku 2022-2023 

 

Joht. 42 
Kansallinen ohjelma Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus on osa pääministeri Sanna Marinin 

hallitusohjelmaa. Pohjanmaalla on meneillään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, 

jossa kaikki maakunnan kunnat ovat mukana. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 

hankkeelle valtionavustusta (VN/10688/2020) ajalle 1.1.2020-31.12.2022. Hankkeen 

kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä ikäihmiset.  

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää perustason sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että niiden 

saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan ihmisen tarpeita vastaavaksi. Toiminnan 

painopiste siirtyy raskaimmista palveluista ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Nuorten 

psykososiaalista hyvinvointia tuetaan ottamalla käyttöön uusia työmenetelmiä. Vahvistamalla 

moniammatillista yhteistyötä palveluprosessi muuttuu sujuvammaksi asiakkaalle. Hankkeen 

tavoitteet saavutetaan luomalla alueellisia, kaksikielisiä toimintamalleja palveluohjaukseen ja 

perhekeskustoimintaan, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto on integroitu. Toimintamalleja tuetaan 

digitaalisilla ratkaisuilla palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Pohjanmaan Tulevaisuuden 

Sotekeskus –hankkeen 2020-2022 tavoitteena on tukea tulevan hyvinvointialueen 2023 

toimintamallien kehittämistä.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 16.8.2021 täydennyshaun Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskusohjelman hankkeisiin, joille myönnettiin valtionavustus vuonna 2020. 

Täydennyshaun tarkoituksena on täydentää, syventää, laajentaa ja pidentää 

hankekokonaisuuksia kaikilla hyvinvointialueilla. Valtionavustuksen täydennyshaussa 

priorisoidaan erityisesti niitä toimia, joilla edistetään saatavuutta peruspalveluissa, 

sosiaalipalveluissa, mielenterveyspalveluissa sekä moniammatillisessa kuntoutuksessa. 

Jokaiseen hankkeeseen sisältyy toimia, joilla parannetaan hoitoon pääsyä ja psykososiaalista 

hyvinvointia tukevien menetelmien käyttöönottoa kaikissa ikäluokissa. 

 

Valtiorahoitteisen täydennyshaun kokonaissumma on 141 miljoonaa euroa ja sen käyttöaika on 

voimassa vuoden 2023 loppuun. Rahoitus jaetaan maakuntien kesken osittain kiinteällä 

rahasummalla, osittain väestörakenteen perusteella. Pohjanmaan osuus väestörakenteen 

perusteella on 3,8% mikä tarkoittaa rahoitussummana 5 353 371 euroa vuosille 2022-2023. Tästä 

kokonaisuudesta 15% (798 000€) on ilmoitettu varattavan lasten ja perheiden palvelujen 

kehittämiselle (LAPE). Valtionavustus hyvinvointialueen hankekokonaisuudelle myönnetään 

hankkeen kokonaiskustannuksille, mikä tarkoittaa sitä, että niiltä alueilta, jotka osallistuvat 

hankkeeseen, ei vaadita omarahoitusosuutta. Niiden kuntien ja kuntayhtymien väestömäärä 

niissä kunnissa ja kuntayhtymissä, jotka hankkeeseen osallistuvat, tulee muodostaa vähintään 

80% koko hyvinvointialueen väestömäärästä. Valtionavustuksen hakuaika oli 16.8.2021-

15.10.2021. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen vuoden 2021 lopussa. 

 

jatkuu… 
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Pohjanmaan hankkeen täydennyshaku on valmisteltu seuraavilla tavoitteilla: 

 

1) Käynnissä olevan hankkeen aiheiden syventäminen 

- Ennaltaehkäisevät pilotit – toimintamallit otetaan käyttöön ja laajennetaan käsittämään 

esim. etäkotikuntoutus. 

- IPC-menetelmää laajennetaan kattamaan kaikki ikäryhmät 

- Perhekeskuksen ja kohtaamispaikan toimintamallit otetaan systemaattisesti käyttöön. 

- Digitaalisten työvälineiden, joita palveluohjaajat käyttävät asiakaspalvelukeskuksessa, 

käyttöönottoa mahdollistavien prosessien kehittäminen (rakenneuudistushankkeen 

jatko) 

 

2) Uusia teemoja 

- Palveluohjaus – toimintamallin järjestelmällinen käyttöönotto perhekeskuksissa, 

kehitetään vanhuspalveluihin/asumispalveluihin ohjautumista 

- Valmistelu digitaalisten työvälineiden käyttöönottoon  

- Sosiaali- ja terveyskeskus: Maksuttoman ehkäisyn pilotti – malli, henkilöstön 

kouluttaminen, ehkäisyväline 

- Sosiaali- ja terveyskeskus: vastaanottopalveluiden saatavuuden parantaminen 

 Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottopalvelut: (Moniammatillinen 

työote/asiakassegmentointi ja prosessit) 

 Sosiaalityön prosessit kehitetään osaksi vastaanottopalveluita 

 Mielenterveyspalvelujen saavutettavuuden parantaminen – riskikartoitus, 

ennaltaehkäisevät interventiot 

 Suun terveydenhuollon vastaanotto (suuhygienistit/prosessit ja ennaltaehkäisevät 

palvelut) 

 Asiakassegmentoinnin mallia kehitetään, jotta vastataan paremmin ihmisten 

tarpeisiin 

 Hoitojonojen purkua  

- Perhekeskus: varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn malli 

 ”Varhaisen tuen malli perhetyössä” kehitetään ja otetaan käyttöön 

 

Liitteenä hankesuunnitelma ja talousarvio.  

 

Valtionavustuksen täydennyshaun hakemus Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskuksesta lähetettiin sosiaali- ja terveysministeriöön 15.10.2021 hakuajan sisällä. 

 

Päätökset Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen 2022-2023 sitoutumisesta ovat 

tehneet Korsnäsin kunnanhallitus 11.10.2021 § 256 ja Kruunupyyn kunnanhallitus 18.10.2021 § 

247.   

 

          LIITE § 79/1-2 
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JOHT:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy osallistumisen Pohjanmaan 

Tulevaisuuden Sotekeskus -hankkeeseen 2022-2023 ja ilmoittaa 

sitoutumisesta sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 30.11.2021.   

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 80 Osallistuminen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–

 2023 -hankkeeseen  

 

Joht. 43 
Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti 29.9.2021 jakavansa valtionavustusta kotona asumista 

tukevien palvelujen kokonaisuuden kehittämiseen. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelmaa ja näin ollen näiden molempien kokonaisuuksien sisältö tulisi sovittaa 

yhteen.   

 

Hankesuunnitelma koskien ikäihmisten kotona asumisen tukemista Pohjanmaan 

hyvinvointialueella on laadittu vuosiksi 2021–2023. Valtionavustushakemus on jätetty sosiaali- 

ja terveysministeriölle. Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen tulisi tehdä päätöksen 

hankkeeseen osallistumisesta, koska 1.1.2022 lähtien kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon toiminnan järjestämisestä, pois lukien Kruunupyyn palvelut ja Korsnäsin 

sosiaalipalvelut. Korsnäsin kunnanhallitus on 8.11.2021 § 274 päättänyt sitoumuksesta osallistua 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023 -hankkeeseen. Kruunupyyn 

kunnanhallitus käsittelee asiaa 22.11.2021.     

 

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osaan:  

 

1.  Tukea ikäihmisten kotona asumista, jotta he pärjäävät kotona pidempään.  

a.  Kohderyhmä: Ikäihmiset, jotka eivät vielä täytä kotihoidon kriteereitä.  

b.  Väline: Otetaan käyttöön hyvinvointiteknologia helpottamaan arkea.  

c.  Tavoite: Ikäihminen voi turvallisesti asua kotona pidempään ja kotihoidon tarve 

siirtyy eteenpäin.   

 

2.  Osaavan henkilöstön saatavuus.  

a.  Kohderyhmä: Kotihoidon päälliköt ja esimiehet.  

b.  Väline: Tietojohtaminen resurssien seuraamiseen ja arvioimiseen.  

c.  Tavoite: Lisätä kotihoidon vetovoimaisuutta työpaikkana ja turvata osaavan 

henkilöstön saatavuus tulevaisuudessa. Yhteistyö maakunnan koulutusyksikköjen 

kanssa.  

 

3.  Palvelujen laatu.  

a.  Kohderyhmä: Kotihoidon johtajat.  

b.  Väline: RAI ja asiakaspalaute, joiden avulla huomataan laadulliset epäkohdat, 

määritetään hoidon tarve sekä arvioidaan palvelujen laadullista toteutumista.  

c.  Tavoite: Yhtenäiset laadulliset kriteerit kotihoidossa koko toiminta-alueella.  

 

 

jatkuu… 
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Hankeaika on 1.1.2022–31.12.2023 ja koko hankeajan talousarvio on 1 140 000 euroa. Hanke 

rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion varoilla.  

 

Hankesuunnitelma ja talousarvio       LIITE § 80/1-2 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy osallistumisen Tulevaisuuden kotona 

asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023 -hankkeeseen. Sen 

lisäksi hallitus hyväksyy, että osallistumisesta ilmoitetaan sosiaali- ja 

terveysministeriölle viimeistään 30.11.2021. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 81 Palvelusetelit 

 

Joht. 44 
Työryhmä on kartoittanut olemassa olevat palvelusetelijärjestelmät. Jotta vältetään, että 2022 on 

olemassa päällekkäisiä menettelyohjeita palveluseteleille samoissa toiminnoissa, on 

hyvinvointialueella tarve yhdenmukaistaa käytänteet. Yleisenä suuntaviivana on ollut, että siinä 

tapauksessa, että on olemassa päällekkäisiä järjestelmiä, valitaan yksi olemassa olevista 

menettelyohjeista ja tehdään mahdollisesti hinnantarkistuksia.  Ensi vuonna 2022 kehittämistyö 

jatkuu palvelusetelijärjestelmien kohdalla, teknisten järjestelmien osalta sekä palvelusetelit 

koordinoidaan muiden tuotantotapojen kanssa, esimerkiksi hankintojen puitesopimusten 

valmistelussa.   

 

Asiakasmaksuryhmä käsitteli ehdotuksia 13.9.2021. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnallinen 

johtoryhmä on käsitellyt ehdotuksia 29.9.2021, alueellinen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä 

5.10 sekä koordinaationeuvottelukunta 12.10.2021. 

 

1. Tilapäisessä ja säännöllisessä kotihoidossa otetaan käyttöön Vaasan menettelyohje 

• Hinta tilapäisessä kotihoidossa: setelin arvo arkisin 29 €/h; setelin arvo iltaisin ja 

viikonloppuisin 34€/h 

• Hinta säännöllisessä kotihoidossa on tulosidonnainen: maksimi setelin arvo arkisin 29 

€/h; maksimisetelin arvo iltaisin ja viikonloppuisin 34 €/h 

 

2. Tehostetussa palveluasumisessa otetaan käyttöön Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuollon 

menettelyohje (tässä lisäliitteenä on muistisairaiden tehostettu palveluasuminen) 

• Hinta: enimmillään setelin arvo voi olla 126,19 €/vrk 

 

3. Päivätoiminnan palveluseteli   

• Se voidaan nähdä osana omaishoitajien tukeakin, mutta tätä palveluseteliä myönnetään 

myös sellaisille asiakkaille, joilla ei ole omaishoitajaa (esim. yksinäiset, vaarassa eristäytyä, 

ei ole mahdollisuutta muuten saada sosiaalisia kontakteja). Kriteerit tulee täyttyä 

päivätoiminnalle. 

• Hinta: palvelusetelin arvo tasasuuruinen kaikille 50 €/päivä 

 

4. Henkilökohtaisten avustajien palveluseteliksi ehdotetaan Pietarsaaren menettelyohje ja arvo 

23,30 €/h.  

• Palvelusetelituottajille otetaan käyttöön matkakorvaus siten, että he voivat laskuttaa 

asiakaskohtaisesti kotikäynneistä, kun yhdensuuntainen matka asiakkaan luo ylittää 

kymmenen (10) kilometriä palveluntuottajan toimintapisteestä mitattuna, Korvaus 

maksetaan ainoastaan 10 km ylittävältä osuudelta.  

 

 

jatkuu… 
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• Matkakorvaus maksetaan yhdensuuntaisena korkeintaan sadan (100) kilometrin matkalta, 

mikä tarkoittaa, että matkakorvaus yhdensuuntaisesta matkasta maksetaan enintään 

yhdeksänkymmenen (90) kilometrin matkasta laskien etäisyys palveluntuottajan 

toimintapisteestä asiakkaan luo, edestakainen matka korkeintaan 180 kilometriä. 

Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa vain todellisuudessa toteutuneista matkoista. 

• Matkakorvauksia ei voida sisällyttää palveluseteliin. Matkakorvaukset voidaan veloittaa 

esim. Ajopäiväkirjalla, joka korvataan veroviranomaisten vahvistamalla tavalla.  

 

5. Omaishoidon palveluseteliksi ehdotetaan Pietarsaaren menettelyohje ja arvoksi 126,19 €7vrk 

• Palveluseteleitä voidaan käyttää vähitellen tai säästää pidemmälle vapaalle.  

• Palveluseteli tilapäistä tai säännöllistä lomitusta varten kotona on 29 euroa/tunti ja iltaisin 

ja viikonloppuisin 34 €/h. Seteliä voidaan käyttää myös siivoukseen ja se koskee kaikkia 

ikäluokkia, jos se tukee arjessa selviytymiskykyä. 

• Kun palveluseteli otetaan käyttöön koko hyvinvointialueella, sen arvoksi vahvistetaan 

126,19 euroa/vrk, mikä vastaa asiakasmaksukäsikirjan ympärivuorokautisen hoidon arvoa. 

 

Viisi palveluseteleiden menettelyohjeita     LIITE § 81/1-5 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy menettelyohjeet ja palveluseteleiden 

arvot koskien tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon tehostetun 

palveluasumisen, päivätoiminnan, henkilökohtaisten avustajien, sekä 

omaishoito. 

 

HALL: Toimialajohtaja Tony Pellfolk ja muutosjohtaja Alice Backström olivat 

kokouksessa esittelemässä asiaa klo 11.50-11.55. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________  
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§ 82 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022  
 

Joht. 45 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksuista määritetään asiakasmaksulaissa ja 

siihen liittyvässä asetuksessa. Lakia sovelletaan myös ostopalveluihin. 

Asiakasmaksulainsäädäntöä on uudistettu ja 1.7.2021 alkaen, voimaan astui eräitä muutoksia 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa. Muun muassa tehostettu palveluasuminen tuli 

asiakasmaksulainsäädännön piiriin ja periaatteet säännöllisen kotihoidon maksujen 

laskemisessa muuttuivat. Lisäesimerkkeinä voidaan mainita, että terveydenhuollon 

maksuttomien palveluiden määrä kasvoi ja maksukattoon laskettavien palveluiden määrä 

lisääntyi. Osa muutoksista päivitetyssä lainsäädännössä astui voimaan jo 1.7.2021 ja osa astuu 

voimaan vuoden vaihteessa 1.1.2022. 

 

Keväällä 2021 asetettiin alueellinen työryhmä valmistelemaan sekä niitä 

asiakasmaksumuutoksia, joita 1.7.2021 voimaan astuva lainsäädäntö edellytti, että niitä sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, jotka hyvinvointialueella on käytössä toiminnan alkaessa 

1.1.2022. Työryhmä on työstänyt käsikirjan vuodenvaihteesta käytössä olevista yhteisistä 

asiakasmaksuista. Maksujen enimmäismäärät ja enimmäismaksuprosentit julkisesti järjestetyssä 

sosiaali- ja terveydenhuollossa on määritetty laissa. Kuntayhtymä voi periä kohtuullisia 

asiakasmaksuja palveluista, joita ei laissa tai asetuksessa ole määritetty, ei kuitenkaan 

tuotantokustannuksia korkeampia.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja tulorajat, liitteessä ”sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksut”, jotka säädetään indeksien mukaisesti 1.1.2022 lähtien valtioneuvoston 

asetuksen muutoksen mukaan.  Kansaneläkeindeksin mukaisia maksuja korotetaan 1,36 %, ja 

työeläkeindeksin mukaisia maksuja 1,78 %. Uudet maksut ja tulorajat löytyvät liitteestä.     

 

Liitteessä on ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukäsikirjaksi Pohjanmaan 

hyvinvointialueella sekä liite uusista indeksien mukaan säädetyistä makuista valtioneuvoston 

asetuksen mukaan 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen   LIITE § 82/1-2 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy asiakasmaksukäsikirjan, sisältäen 

liitteenä uudet indeksien mukaan säädetyt maksut  

 

HALL:  Toimialajohtaja Tony Pellfolk ja muutosjohtaja Alice Backström olivat 

kokouksessa esittelemässä asiaa klo 11.55-12.21. Pellfolk ja Backström 

poistuivat kokouksesta klo 12.21. 

 

 Keskustelun kuluessa Greger Forsblom esitti, että lounas kotihoidon 

asiakkaille kuljetuksineen maksaa esitetyn 9,70 euron sijaan 8,80 

euroa. Carola Lithén, Patrik Ragnäs ja Hans-Erik Lindqvist kannattivat 

Forsblomin esitystä. 
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 Keskustelun kuluessa Mervi Rantala esitti, että lounas kotihoidon 

asiakkaille kuljetuksineen maksaa esitetyn 9,70 euron sijaan 9,20 

euroa. Per Hellman ja Annica Haldin kannattivat Rantalan esitystä. 

 

 Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen: Ne, jotka 

kannattavat Forsblomin esitystä, äänestävät Kyllä. Ne, jotka 

kannattavat Rantalan esitystä, äänestävät Ei. Hallitus hyväksyi 

äänestysesityksen. 

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 Kyllä-ääntä ja 4 Ei-

ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä (Liite 82/3). Puheenjohtaja totesi, 

että Forsblomin esitys voitti äänestyksen ja se on vastaehdotuksena 

esittelijän esitykselle. 

 

 Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen: Ne, jotka 

kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Kyllä. Ne, jotka kannattavat 

Forsblomin esitystä, äänestävät Ei. Hallitus hyväksyi 

äänestysesityksen. 

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 Kyllä-ääntä ja 11 Ei-

ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä (Liite 82/4). 

 

 Puheenjohtaja totesi, että Forsblomin esitys oli tullut hallituksen 

päätökseksi kotihoidon asiakkaiden lounashinnan (sisältää 

kuljetuksen) osalta. Muilta osin hallitus hyväksyi ehdotuksen esityksen 

mukaisesti. 

 ________   
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§ 52 Kuntayhtymän omistamilleen yhteisöilleen asetettavat tavoitteet vuodelle 2022 

 

Omistajaohjauksen ohje tuli voimaan 1.7.2020. Ohjeen mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä 

on valmistella kuntayhtymän hallitukselle vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tarvittavat 

suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten. 

 

Hallitus hyväksyi ensimmäistä kertaa tavoitteet vuodelle 2021 omistajaohjausjaoston esityksen 

mukaisesti. Osa tavoitteista oli omistusnäkökulmasta ja osa asiakasnäkökulmasta. Hallitus 

hyväksyi omistajaohjauksen strategian kesällä 2021, jossa kirkastettiin omistajaroolia ja 

asiakasroolia. Omistajaohjauksen strategian avulla on myös jatkossa helpompi asettaa in house-

yhtiöille tavoitteet omistajanäkökulmasta. 

 

Vuoden 2021 aikana on rakennettu Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää, jonka 

toiminta alkaa 1.1.2022. Kokonaisuuden toimimisessa in house-yhtiöiden tukipalveluilla on 

merkittävä rooli. Tämän vuoksi omistajaroolin näkökulmasta tärkein tavoite kaikille in house-

yhtiöille on se, että ne pystyvät mukauttamaan toimintansa niin, että ne pystyvät tarjoamaan 

kuntayhtymän tarvitsemat tukipalvelut. 

 

HJ: Omistajaohjausjaosto 

1. käy keskustelun kuntayhtymän omistamilleen yhteisöilleen 

asetettavista tavoitteista vuodelle 2022 

2. esittää hallitukselle, että se asettaa kaikille in house-yhtiöille 

tavoitteeksi vuodelle 2022 sen, että ne pystyvät mukauttamaan 

toimintansa niin, että ne pystyvät tarjoamaan kuntayhtymän 

tarvitsemat tukipalvelut. 

 
OOJ: Omistajaohjausjaosto hyväksyy ehdotuksen esityksen mukaisesti 
 ___________ 

 
 

§ 83 Omistajaohjauksen tavoitteet 

 

Joht. 46 
Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 21.10.2021 § 52 käsitellyt kuntayhtymän omistamilleen 

yhteisöilleen asetettavat tavoitteet vuodelle 2022. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää asettaa kaikille in house-yhtiöille 

tavoitteeksi vuodelle 2022 sen, että ne pystyvät mukauttamaan 

toimintansa niin, että ne pystyvät tarjoamaan kuntayhtymän 

tarvitsemat tukipalvelut. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 84    22.11.2021 
 
 
 

§ 84 Ensihoidon palvelutasopäätös 2022 

 

Joht. 47 
Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen ohjeistuksen mukaan palvelutasopäätös laaditaan osana 

sairaanhoitopiirin toiminnallista ja taloudellista suunnittelua vuosittain. Terveydenhuoltolain 

mukaan erityisvastuualueen ensihoitokeskus valmistelee tavoitteet ajasta, jossa väestö 

tavoitetaan. TYKS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmä on valmistellut 

saavuttamistavoitteet siten, että ne ovat yhtenevät koko erityisvastuualueella. 

 

Potilaiden tavoittaminen A/B-tehtävissä on tasaisesti huonontunut vuodesta 2019 lähtien, kuten 

muissakin erityisvastuualueemme sairaanhoitopiireissä. Vuosien 2018 ja 2019 välisen eron 

katsotaan johtuvan uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotosta, jonka seurauksena sekä 

A/B-tehtävien määrä, että suhteellinen osuus kaikista ensihoitotehtävistä kasvoi merkittävästi. 

Potilaiden tavoittaminen on edelleen huonontunut vuonna 2020. Sairaanhoitopiirissämme 

merkittävä syy tälle huonontumiselle on koronapandemia, jonka vuoksi ensivasteyksiköiden 

käyttöä ollaan kansallisella linjauksella vähennetty.  

 

Vuosille 2018 – 2021 asetetut tavoitteet ovat edelleen realistisia ja saavutettavissa olevia. Näin 

ollen erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmä on päättänyt pitää tavoitteet 

ennallaan. 

 

Palvelutasopäätöksen alueelliset perustiedot ovat päivitetty. Ensihoitopalvelun 1.1.2022 

muuttuva järjestämistapa on päivitetty päätökseen. Ensihoitopalvelu tuotetaan jatkossa 

hyvinvointialueen kuntayhtymän omana toimintana, pois lukien ensivastetoiminta joka 

tuotetaan alueen pelastustoimen toimesta. 

 

Sopimus         LIITE § 84 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätöksen 

ajalle 1.1.2022–31.12.2022. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

  



Pöytäkirja sivu 

24 (33) 

nr 09/2021 

 

Hallitus    § 85    22.11.2021 
 
 
 

§ 85 Asianhallinnan asiakirjat 

 

Joht. 48 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 1.1.2022 voimaan tulevan hallintosäännön 140 §:n 

mukaan hallitus vastaa siitä, että asianhallinnan ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on 

määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä. Asianhallintaan sisältyy asiankäsittely, asiakirjahallinta 

ja arkistointi. Asianhallinnan asiakirjat tulevat koostumaan kahdesta asiakirjasta: asianhallinnan 

ohjeesta sekä asiakirja- ja tietopalvelumaksuista. 

 

Asiakirjahallinnon ohjeeseen on koottu yhteen kaikki asianhallintaa käsittelevät ohjeet ja 

säännöt. Asiakirjahallinnon ohje mm. antaa tarkemmat määräykset asianhallinnan hoitamisesta, 

määrää tiedonohjaussuunnitelman yleisistä periaatteista sekä vastaa hyvän tiedonhallintatavan 

ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta. Luonnos kuntayhtymän asiakirjahallinnon 

ohjeeksi on liitteenä. 

 

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään 

sivukohtainen maksu. Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta 

peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja 

tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. Hallintosäännön 

127 §:n mukaan hallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Luonnos 

asiakirja- ja tietopalvelumaksuiksi on liitteenä. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 16.11.2021 § 11 keskustelun asianhallinnan 

asiakirjoista sekä päätti lähettää asiakirjat hallitukselle käsiteltäväksi. 

Asianhallinnan asiakirjat tulevat voimaan 1.1.2022. 

 

Asiakirjahallinnon toimintaohje      LIITE § 85/1  

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut      LIITE § 85/2 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä asianhallinnan asiakirjat. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 86    22.11.2021 
 
 
 

§ 86 Tiedonhallinnan asiakirjat 

 

Joht. 49 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 1.1.2022 voimaan tulevan hallintosäännön 139 §:n 

mukaan hallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalaissa (906/2019) säädetyt vastuut, käytännöt ja 

valvonta on määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä. Tiedonhallinnan asiakirjat tulevat 

koostumaan neljästä asiakirjasta: tiedonhallintamallista, kuvauksesta asiakirjajulkisuuden 

toteuttamiseksi, tietosuojapolitiikasta ja tietoturvapolitiikasta. 

 

Tiedonhallintalain mukaan kuntayhtymällä on oltava tiedonhallintamalli sekä lisäksi kuvaus 

asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Luonnos kuntayhtymän tiedonhallintamalliksi ja 

kuvaukseksi asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi ovat liitteinä. 

 

Tieto eri muodoissaan on tärkeä perusta kaikelle kuntayhtymän toiminnalle. Viime vuosina 

tietosuojan merkitys on kasvanut entisestään ja kuntayhtymän henkilötietojen käyttöä 

sääntelevät nykyään myös Euroopan unionin tietosuoja-asetus sekä kansallinen tietosuojalaki. 

Luonnos kuntayhtymän tietosuojapolitiikaksi on liitteenä. 

 

Tietoturvalla puolestaan tarkoitetaan eri muodoissa olevien tietojen suojaamista erilaisilta 

uhkatekijöiltä varmistaen palvelutoiminnan jatkuvuus minimoiden toimintaan tai asiakkaiden 

tietoihin liittyvät riskitekijät. Luonnos kuntayhtymän tietoturvapolitiikaksi on liitteenä. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 16.11.2021 § 12 keskustelun tiedonhallinnan 

asiakirjoista sekä päätti lähettää asiakirjat hallitukselle käsiteltäväksi. 

 

Tiedonhallinnan asiakirjat tulevat voimaan 1.1.2022. 

 

Tiedonhallintamalli       LIITE § 86/1 

Asiakirjajulkisuuskuvaus       LIITE § 86/2 

Tietosuojapolitiikka       LIITE § 86/3 

Tietoturvapolitiikka       LIITE § 86/4 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä tiedonhallinnan asiakirjat. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 87    22.11.2021 
 
 
 

§ 87 Kuntayhtymän turvallisuuspolitiikka 

 

Joht. 50 
Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaan hallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja 

taloutta. Turvallisuus on yksi osa toimintaa ja hallituksen tehtävänä on hyväksyä 

kokonaisturvallisuutta ohjaava turvallisuuspolitiikka. Valtuuston hyväksymässä strategiassa 

painotetaan ihmisten saatavilla olevia turvallisia, sujuvia, vaikuttavia ja kaksikielisiä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluita. Kokonaisturvallisuudella on suuri merkitys näiden toteutumiseen. 

 

Kuntayhtymässä turvallisuus on yhteinen asia. Se edellyttää johdon ja koko henkilökunnan 

sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Turvallisuuspolitiikka koskee koko kuntayhtymän 

organisaatiota, sen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. 

 

Turvallisuus on luonteva ja kiinteä osa kaikkea tekemistä, kaikilla osa-alueilla. 

Turvallisuuspolitiikka toimii perustana turvallisuutta koskeville muille ohjeistuksille, joiden 

tehtävänä on tarkentaa turvallisuuspolitiikassa annettuja linjauksia ja ohjeistaa niiden 

soveltamista käytäntöön. Turvallisuuspolitiikkaa täsmennetään mm. tietoturvapolitiikalla, 

riskienhallinnan ohjeistuksella sekä asiakas- ja potilasturvallisuuspolitiikalla. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 16.11.2021 § 13 keskustelun turvallisuuspolitiikasta 

sekä päätti lähettää turvallisuuspolitiikan hallitukselle käsiteltäväksi. 

 

Turvallisuuspolitiikka tulee voimaan 1.1.2022. 

 

Turvallisuuspolitiikka       LIITE § 87 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä turvallisuuspolitiikka. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 88    22.11.2021 
 
 
 

§ 88 Viestintästrategia 

 

Joht. 51 
Hyvinvointialueen viestintästrategian valmistelu alkoi keväällä 2021, kun hyvinvointialueen 

strategia oli hyväksytty. Viestintästrategia vuosille 2022–2024 on rakennettu vastaamaan 

strategiassa asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin viestinnän näkökulmasta, 

palveluviestintään sekä uuden organisaation viestinnän edellytysten rakentamiseen.  

 

Viestintästrategiaa on valmisteltu yhdessä hyvinvointialueelle siirtyvien viestintäasiantuntijoiden 

sekä hyvinvointialueen johtoryhmän kanssa.   

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti kuntayhtymän hallitus hyväksyy 

yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. Nämä periaatteet on koottu 

viestintästrategiaan. 

 

Kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi tuotu viestintästrategia on käsitelty hyvinvointialueen 

ohjausryhmässä lähetekeskustelussa 21.9. jonka jälkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 19.10. 

päättänyt esittää hallitukselle viestintästrategian hyväksymistä vuosille 2022–2024.  

 

Viestintästrategia        LIITE § 88 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä viestintästrategian vuosille 

2022–2024.  

 

HALL: Viestintäjohtaja Petra Fager oli kokouksessa esittelemässä asiaa klo 

12.24-12.27. Fager poistui kokouksesta klo 12.27. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 89    22.11.2021 
 
 
 

§ 89 Kuraattori- ja psykologivirat oppilasterveydenhuollossa  

 

Joht. 52 
Eduskunnassa hyväksytyn lakiesityksen mukaan opiskeluhuollon kuraattori- ja 

psykologipalvelut, kouluterveydenhuolto sekä toisen asteen opiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuolto siirretään osaksi hyvinvointialueiden sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalveluja 1.1.2023. Kunnat voivat kuitenkin jo tätä aikaisemmin vapaaehtoisesti 

siirtää tehtävät ja kyseessä olevan henkilöstön hyvinvointialueelle. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen ohjausryhmän tekemän päätöksen (31.8.2021 § 7) mukaisesti kuntayhtymä on 

päättänyt ottaa vastaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä 

kouluterveydenhuollon ja toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon tehtävät niiltä 

kunnilta, jotka siirtävät ne kuntayhtymälle vapaaehtoisesti ennen uudistusta niin, että ne 

siirretään joko 1.1.2022, 1.8.2022 tai 1.1.2023. 

 

Kunnat ovat tehneet päätöksen siirrosta seuraavasti: 

 

• Pietarsaari  Kuraattorit 1.8.2022, koulupsykologit 1.1.2022 (sisältyy   

    terveydenhoitoon) 

• Kaskinen  1.1.2022 

• Mustasaari  1.8.2022 

• Kristiinankaupunki 1.1.2022 

• Laihia  1.1.2022 

• Luoto  1.8.2022 

• Maalahti–Korsnäs 1.1.2022 

• Uusikaarlepyy 1.8.2022 

• Närpiö  1.8.2022 

• Pedersöre  1.8.2022 

• Vaasa  1.1.2022 

• Vöyri  1.1.2022 

 

Lisäksi kuntayhtymä Optimalla on omat kuraattorit, jotka siirretään 1.8.2022. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee siirtoa koskevat päivämäärät tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 90    22.11.2021 
 

 

 

§ 90 Vuoden 2022 kokouspäivämäärät 

 

Joht. 53 
Hallitukselle ehdotetaan seuraavat kokousajat vuodelle 2022: 

 

Maanantai 17.1.2022 klo 9 

Maanantai 21.2.2022 klo 9 

Maanantai 21.3.2022 klo 9 

Maanantai 18.4.2022 klo 12 

Maanantai 16.5.2022 klo 12 

Maanantai 13.6.2022 klo 12 

Maanantai 29.8.2022 klo 12 

Maanantai 26.9.2022 klo 12 

Maanantai 10.10.2022 klo 12 

Maanantai 21.11.2022 klo 12 

Maanantai 12.12.2022 klo 12 

 

Valtuustolle ehdotetaan seuraavat kokousajat vuodelle 2022: 

 

Maanantai 14.2.2022 klo 9 

Maanantai 30.5.2022 klo 9 

Maanantai 14.11.2022 klo 9 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. hyväksyä ehdotetut päivämäärät. 

2. esittää valtuustolle, että se merkitsee kokouspäivämäärät 

tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen siten, että hallituksen 

kokous maanantailta 18.4. siirretään pidettäväksi tiistaina 19.4. ja 

valtuuston kokoukset alkavat klo 10. 

 ________ 
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Hallitus    § 91    22.11.2021 
 
 
 

§ 91 Kelpoisuussääntö 

 

Joht. 54 
Valtuusto on hyväksynyt johtavien viranhaltijoiden ja joidenkin asiantuntijoiden kelpoisuusvaa-

timukset 29.3.2021 pitämässään kokouksessa. Sääntöä on nyt täydennetty muilla 

ammattinimikkeillä, joiden osalta rekrytointi saattaa tulla ajankohtaiseksi myös tulevaisuudessa. 

Ohjausryhmä nimesi työryhmän, joka sai tehtäväkseen valmistella erityisesti viranhaltijoita ja 

työntekijöitä koskevat kielitaitovaatimukset. Työryhmää on johtanut puheenjohtaja Rurik 

Ahlberg, ja muut jäsenet olivat Hans Franz, Mikaela Björklund, Maria Tolppanen, Ann-Charlott 

Gröndahl ja Sabina Bäckman (sihteeri). 

 

Työryhmä on esittänyt ehdotuksessaan yleiset periaatteet, joita tulee noudattaa kielitaidon mää-

rittämisessä, sekä eri yksiköissä ja eri tehtävissä noudatettavat kielitaitotasot. Työskentelyssä on 

otettu huomioon seuraavat johtavat periaatteet:  

- asiakkaiden oikeus saada palveluja kahdella kielellä 

- paikalliset olosuhteet ja kielitaidon tarve 

- kielellisen suunnittelun jatkuva ja järjestelmällinen seuranta kuuluu osana laatutyöhön. Kie-

lellinen suunnittelu ja seuranta muodostavat perustan rekrytoinnille ja täydennyskoulutus-

tavoitteille. 

 

Ehdotuksen mukaan hallitus vahvistaa jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja kaksikielisiin toi-

mintoihin tai yksikköihin. 

Ehdotus kelpoisuussäännöksi       LIITE § 91 

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen 

kelpoisuussäännöksi ja päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

kelpoisuussäännön. 

HALL: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl oli kokouksessa esittelemässä asiaa 

klo 12.33-12.42. Gröndahl poistui kokouksesta klo 12.42. 

 

 Patrik Ragnäs poistui kokouksesta klo 12.39 ennen päätöksentekoa. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 92    22.11.2021 

 

 

§ 92 Muut mahdolliset asiat 

 
Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 3 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen kokouksissa 

viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää 

kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella. 

 

 

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    22.11.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 71–75, 78, 84, 89–91 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 76–77, 79–83, 85–88 

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kuntayhtymän jäsenkunta 

• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. 

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava. 
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla). 

 

 

Pöytäkirja on 24.11.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasa 

kirjaamo@vshp.fi  

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

 

mailto:kirjaamo@vshp.fi

