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Hallitus    § 93 - 94   16.12.2021 
 
 
 

§ 93 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 12 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja ja 

valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

§ 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Mia West ja Annica Haldin. 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia West ja Annica Haldin. 

 ________ 
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Hallitus    § 95    16.12.2021 
 
 
 

§ 95 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. 

________ 
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Hallitus    § 96    16.12.2021 
 
 
 

§ 96 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 55 

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:  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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Hallitus    § 97    16.12.2021 
 
 
 

§ 97 Kelpoisuussääntö / suomen-, ruotsin- ja kaksikieliset yksiköt 

 

Joht. 56 
Valmistelija: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl 
 

Valtuusto hyväksyi Pohjanmaan hyvinvointialueen kelpoisuussäännön kokouksessaan 

29.11.2021. Mitä tulee kielitaitovaatimuksiin, niin kelpoisuussäännön 3. pykälässä määrätään, 

että hallitus vahvistaa erikseen jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja kaksikielisiin 

yksiköihin/toimintoihin. Yksikielisissä yksiköissä ei vaadita toisen kotimaisen kansalliskielen 

muodollista kielitaitoa siinä kielessä, joka ei ole henkilön äidinkieli. Kaksikielisissä yksiköissä ja 

toiminnoissa kielitaitovaatimukset riippuvat tehtävästä ja ammatillisista koulutusvaatimuksista. 

Yksikköjakoa koskevassa ehdotuksessa on huomioitu kieliryhmien tilankäytön tarve, tilojen 

yhteiskäyttö ja henkilöstön käyttö. 

 

Ehdotus jaoksi ruotsin-, suomen- ja kaksikielisiin yksiköihin   LIITE § 97 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy ehdotuksen kielijaoksi liitteen 1 

mukaisesti. 

 

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

asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 98    16.12.2021 
 
 
 

§ 98 Esimiehet, joilla on päätösvalta henkilöstöasioissa 

 

Joht. 57 
Valmistelija: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl 
 

Hallintosäännön 5. luvun 40. pykälän mukaan hallitus nimittää vuosittain esimiehet ja heidän 

sijaisensa, joilla on toimivalta henkilöstöasioissa. Luettelo yksiköistä, joissa on henkilöstöä sekä 

ehdotus esimiehiksi ja heidän sijaisikseen on laadittu. Jos sijaista ei ole nimetty, päätösvalta 

siirtyy organisaatiossa ylöspäin silloin kun esimies on poissa. Virkanimikesarakkeessa on 

mainittu henkilöiden nykyiset ammattinimikkeet. Jotkut niistä muutetaan ja yhdenmukaistetaan 

siirron jälkeen. Joissakin tapauksissa rekrytointi jatkuu vielä, ja silloin on mainittu ainoastaan 

virkanimike. 

 

Ehdotus esimiesluetteloksi        LIITE § 98 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy ehdotuksen esimiehiksi, joilla on 

päätösvalta henkilöstöasioissa, liitteen 1 mukaisesti, sekä antaa luvan 

HR-johtajalle tehdä teknisiä muutoksia esimiesluetteloon.  

 

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

asiaa. Gröndahl poistui kokouksesta klo 10.21. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 99    16.12.2021 
 
 

§ 99 Hyvinvointialueen palveluiden hinnoittelu 2022 

 

Joht. 58 
Valmistelija: talousjohtaja Lena Nystrand 
 

Oman toiminnan tuotekohtaiset hinnat vuodeksi 2022 on nyt laskettu valtuuston 29.11.2021 

hyväksymän talousarvion 2022 pohjalta. Hinnoittelu perustuu omakustannushintoihin. 

Erikoissairaanhoidon hinnoitellut päätuotteet ovat entiseen tapaan poliklinikkakäynnit, 

hoitopäivät, drg-paketit, outlier-päivät ja hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät sekä yöpymiset 

hotellissa silloin, kun sitä avohoitopotilailta vaaditaan. Perusterveydenhuollon päivystys on 

yhtenäinen osa päivystyksen toimintaa ja hinnoitellaan poliklinikkakäynteinä. 

Perusterveydenhuolto laskutetaan käynteinä ja hoitopäivinä. Koti- ja asumispalveluissa 

kotihoitopalvelut laskutetaan kotihoitotunteina ja asumispalvelut asumispäivinä. 

Kuntoutuspalveluissa ja psykososiaalisissa palveluissa laskutus tapahtuu käynteinä, hoitopäivinä 

ja asumispäivinä. Sosiaalipalveluissa palvelut laskutetaan tuntien mukaan. 

 

Hinnat ovat pääasiassa yksikkökohtaisia, ja erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit laskutetaan eri 

hintaluokissa käynnin sisällön, toimenpiteiden ja resurssien kulutuksen perusteella. 

Somaattisessa vuodeosastohoidossa sovelletaan drg-perusteista (diagnoosiperusteiset ryhmät) 

kuntalaskutusta, kun taas psykiatriassa vuodeosastohoito laskutetaan eri hintaluokkiin 

jaoteltuina hoitopäivinä. Erityisgeriatrian ja vaativan kuntoutuksen yksiköissä sekä Pietarsaaren 

sairaalassa annettava erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivähintoina.  

Perusterveydenhuollossa erotellaan lääkärissäkäynnit ja käynnit sairaanhoitajan vastaanotolla, 

mutta kaikilla yksiköillä on oma tasapuolinen hinnoittelunsa. Sosiaalihuollolla on vain yksi 

yksikkö koko alueella, miksi kaikkia asiakkaita koskee sama hinnoittelu. Laskutus perustuu 

tuntimäärään. Hinnoittelu koskee kaikessa toiminnassa sekä omia että muualta tulevia potilaita 

ja asiakkaita. 

 

Jos uusia drg-ryhmiä otetaan käyttöön, hinta lasketaan kertomalla pistehinta ryhmän ker-

toimella. 

 

Valtuuston talousarvion yhteydessä vahvistamat hinnat yhteisille maksuosuuksille on sisällytetty 

hintaluetteloon. Asiakaspalvelut, jotka hankitaan asiakkaan laskuun, laskutetaan ns. 

läpilaskutuksena ilman lisäkuluja.  

 

Hintaluettelo      LIITE § 99/1 

Drg-pistehinnat erikoisaloittain    LIITE § 99/2 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy vuoden 2022 hinnoittelun liitteen 

mukaisesti ja vahvistaa erikoisalakohtaiset pistehinnat. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________  
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Hallitus    § 100    16.12.2021 
 
 
 

§ 100 Investointilista 2022 

 

Joht. 59 
Valmistelija: talousjohtaja Lena Nystrand 
 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja investointisuunnitelman 29.11.2021 pitämässään 

kokouksessa.  

 

Hallitus hyväksyy investoinnit detaljitasolla, kun taas valtuusto on päättänyt investointi-

budjetista kokonaisuudessaan. Koska laite- ja it-investoinnit on sisällytetty toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan toimialatasolla, yksityiskohtaisen listan vahvistaa hallitus. Lista on 

luottamuksellinen, sillä se sisältää tietoja, jotka eivät ole julkisia. 

 
Investointilista      SALAINEN LIITE § 100 
 

JOHT:  ehdottaa, että detaljitason investointilista vahvistetaan. 
 
HALL:  Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
  ________ 
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Hallitus    § 101    16.12.2021 
 
 
 

§ 101 Tulosyksiköiden ja tulosalueiden virallisten nimien sekä toimialojen 

vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodeksi 2022 

 

Joht. 60 

Valmistelija: talousjohtaja Lena Nystrand 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta on jaettu toimialoihin ja ne puolestaan tulos-alueisiin, 

jotka muodostuvat tulosyksiköistä. Tulosyksiköt on vahvistettu virallisesti kuntayhtymän 

tilikartassa. Hallitus vahvistaa vuosittain tulosyksiköt sekä niiden viralliset nimet ja 

vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt vastaavat yksikkönsä talousarviosta, sen laatimisesta ja 

toteutumisesta, yksikön henkilöstökuluista, menojen ja hankintojen hyväksymisestä sekä 

tulosyksikön toiminnasta.  

 

Useimmille yksiköille nimetään myöhemmässä vaiheessa varsinaisen vastuuhenkilön sijainen, 

mutta alkuvaiheessa kaikkia toimia ei ole vielä täytetty. Vastuuhenkilön rooli on sidoksissa 

yksikön johtajuuteen, eikä sitä voi normaaleissa olosuhteissa siirtää kenellekään muulle. 

Sairauspoissaolojen, lomien tai muiden senkaltaisten aikana roolia hoitaa muu valittu sijainen.  

 

Luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä     LIITE § 101  

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus vahvistaa tulosyksiköt sekä niiden nimet ja 

vastuuhenkilöt. 

  

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 102    16.12.2021 
 
 
 

§ 102 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hankintoja koskeva päätösvalta 

 

Joht. 61 

Valmistelija: hallintojohtaja Juha Post, hankintajohtaja Niklas Teir 

 

Vuodenvaihteessa voimaan tulevan hallintosäännön 39 §:n mukaan hallitus hyväksyy 

kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet. Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden 

ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. 

 

Viranhaltijoiden hankintapäätökset perustuvat kuntayhtymän talousarvioon, 

investointiohjelmaan, hankintaohjelmaan, toimielimen päätökseen tai hyväksyttyyn 

hankesuunnitelmaan. 

 

Hankkeesta vastaava viranomainen päättää hankinnoista hankkeen talousarvion ja 

hankesuunnitelman mukaisissa rajoissa. 

 

Hallitus vahvistaa vastuuhenkilöt ja heidän sijaisensa, joilla on toimivalta hankinta-asioissa. 

Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.10.2021 § 67 Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän hankintaohjeen. Hankintaohjeen linjausten perusteella on viranhaltijatyönä 

valmisteltu hankintoja koskevaa päätösvaltuuksia. 

 

Hankintoja koskeva päätösvalta      LIITE § 102 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän hankintoja koskevat päätösvaltuudet 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 103    16.12.2021 
 
 
 

§ 103 Sosiaalihuollon päätösvallan delegointi 

 

Joht. 62 

Valmistelija: sosiaalijohtaja Carina Nåls 

 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 

muodostavat sosiaalihuollon palvelutoiminnalle ja päätöksenteolle raamit. Sosiaalihuollon 

työprosessin eri vaiheet määritellään sosiaalihuoltolain lain neljännessä luvussa varsin tarkasti 

asian vireilletulosta asiakkuuden päättymiseen asti. Sosiaalihuoltolaki painottaa yksilökohtaista 

asiakasprosessia ja sosiaalihuollon ammattihenkilön kokonaisvaltaista vastuuta siitä. 

Sosiaalihuollon päätösvaltaa voi delegoida vain sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö. 

Sosiaalityön prosessista vastaavan sosiaalihuollon ammattihenkilön tulee olla viranhaltija 

ainakin niissä asiakastilanteissa, joissa työ edellyttää sekä suunnitelmallista työotetta että 

hallintopäätösten tekoa.  

 

Sosiaalihuollon päätösvalta on kuvattava selkeästi, koska sosiaalihuollon palveluissa käytetään 

sekä merkittävää julkista valtaa että julkista valtaa. Sosiaalihuollon johtaminen on määriteltävä 

hallinnon koko päätösvaltaketjussa.   

 

Sosiaalihuollon toimintaedellytykset koostuvat mm. riittävästä ja pätevästä, osaavasta ja oikein 

kohdennetusta henkilöstöstä. Sosiaalihuollon palveluissa merkittävää julkisen vallan käyttöä on 

esimerkiksi itsenäiseen harkintaan perustuva oikeus käyttää voimakeinoja tai puuttua muulla 

merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin, esim. päätös lapsen huostaanotosta tai 

kehitysvammaisen henkilön tahdosta riippumattomasta erityishuollosta. 

 

Muusta kuin merkittävästä julkisen vallan käytöstä on kyse esimerkiksi tehtävissä, joissa voidaan 

lakiin perustuvan toimivallan perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai 

velvollisuudesta tai antaa toista velvoittava määräys tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua 

toisen etuun tai oikeuteen. Esim. päätös jonkin sosiaalipalvelun, kuten sosiaalityön tai 

kotipalvelun myöntämisestä. Myös varsinaista asiaratkaisua edeltävissä valmistelutoimissa on 

kyse julkisen vallan käytön kannalta olennaisista tehtävistä (valmistelutoimien ja itse 

päätöksenteon kiinteä yhteys). 

 

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 29.11.2021 § 44 hallintosäännön muutokset 1.1.2022 

alkaen. Hallintosäännön mukaan hallitus päättää sosiaalihuollon päätösvallan delegoinnista 

sosiaalihuollon viranhaltijoille. 

 

Sosiaalihuollon päätösvallan delegointitaulukko    LIITE § 103 

 

 

jatkuu… 
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Hallitus    § 103    16.12.2021 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää sosiaalihuollon päätösvallan 

delegoinnista sosiaalihuollon viranhaltijoille liitteenä olevan taulukon 

mukaisesti. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 104    16.12.2021 
 
 
 

§ 104 Rajapintapalvelut: henkilökuljetus ja ateriat 

 

Joht. 63 
Valmistelijat: toimialajohtaja Tony Pellfolk, toimialajohtaja Annica Sundberg, muutosjohtaja 

Alice Backström 

 

Osassa kuntia on käytössä erilaisia yhteisiä henkilökuljetuksia väestölle, esimerkiksi Vaasassa 

senioribussi, kyläbussi Mustasaaressa, vipparibussi Pietarsaaressa, sekä palveluliikenne 

Närpiössä ja Kristiinankaupungissa. Vaasan senioribussi on ikäihmisten käytettävissä, kun 

esimerkiksi Närpiön ja Kristiinankaupungin palveluliikenne on kaikkien käytettävissä. Koska 

tämän tyyppinen kuljetuspalvelu ei ole sosiaalihuoltolain mukaista, ehdotetaan että nämä yleiset 

henkilökuljetukset jäävät peruskunnan järjestettäväksi. 

 

Osassa kuntia on tarjottu eläkeläisruokailua eli senioreille ateriamahdollisuus, aamiainen tai 

lounas. Ehdotus on, että ruokapalvelu, joka ei perustu sosiaalihuoltolain mukaisiin päätöksiin, 

jää kuntiin siten, ettei Pohjanmaan hyvinvointialue on kytkettynä palveluun. 

 

Poliittisessa ohjausryhmässä kuntayhtymän johtaja ehdottaa, että ohjausryhmä 

1. käy keskustelua. 

2. esittää hallitukselle, että henkilökuljetukset ja ateriapalvelu, jotka eivät ole sosiaalihuoltolain 

mukaista liikkumista tukevaa palvelua tai tukipalvelua, jäävät kuntien vastuulle. 

 

Asia tulee hallituksen käsiteltäväksi, sillä edellytyksellä, että poliittinen ohjausryhmä päättää 

esittää asian käsittelyä hallitukselle kokouksessaan 14.12.2021. Muussa tapauksessa asia 

esitetään poistettavaksi hallituksen esityslistalta. 

  

JOHT:  esittää, että hallitus päättää, että henkilökuljetukset ja ateriapalvelu, 

jotka eivät ole sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua 

tai tukipalvelua, jäävät kuntien vastuulle. 

 

HALL: Toimialajohtaja Tony Pellfolk oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Talousjohtaja Lena Nystrand poistui kokouksesta klo 10.48. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Kuntayhtymä ei tule 

lähettämään laskua kuntiin väestön yhteisiin henkilökuljetuksiin 

tarkoitetuista kuljetuksista.  

 ________  
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§ 105 Omaishoitokriteerit, hoitoisuusluokat ja hoitopalkkiot 

 

Joht. 64 
Valmistelijat: toimialajohtaja Tony Pellfolk, toimialajohtaja Annica Sundberg, muutosjohtaja 

Alice Backström 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 

järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon 

tuen myöntämisedellytyksistä ja sisällöstä säädetään laissa omaishoidon tuesta (937/2005) 

 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarpeenmukaisista 

palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista 

palveluista. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja 

vaativuudesta. Kyseessä on tarveharkintainen sosiaalipalvelu, jota hyvinvointialueen 

kuntayhtymä järjestää tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen rajoissa. Hoitopalkkio on 

veronalaista tuloa. 

 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu, jonka 

järjestämisestä kunta/kuntayhtymä huolehtii määrärahojensa puitteissa. Omaishoitajalla ei ole 

tukeen subjektiivista oikeutta. 

 

Alueellinen työryhmä on kartoittanut kuntien hoitopalkkiot ja kriteerit. Työryhmä on tehnyt 

ehdotuksen kriteerien, hoidon painoluokkien ja hoitomaksujen yhtenäistämiseksi (Liite)   

  

Omaishoitoa alle 65 vuotiaalle koordinoi ja ohjaa kuntoutuspalvelujen toimiala, kun taas yli 65-

vuotiaiden omaishoitoa koordinoi ja johtaa koti- ja asumispalvelujen toimiala. Omaishoitajille, 

joille on myönnetty omaishoidon tuki ennen 1.1.2022, tehdään uusi palvelutarpeen arvio ja 

laaditaan uudet sopimukset uusien kriteerien ja palkkioluokkien mukaisesti 1.9.2022 lähtien. 

 

Omaishoidon tuen kriteerit        LIITE § 105 

 

Poliittisessa ohjausryhmässä kuntayhtymän johtaja ehdottaa, että ohjausryhmä 

1. käy keskustelua 

2. ehdottaa, että hallitus hyväksyy yhteiset omaishoidon kriteerit, hoitoisuusluokat ja hoito-

palkkiot liitteen mukaisesti, sekä päättää että ne tulevat voimaan 1.1.2022 uusille omaishoitajille. 

Niiden omaishoitajien, joille on ennen 1.1.2022 myönnetty omaishoitotuki, omaishoidontuen 

tarve arvioidaan uudelleen ja tehdään uudet sopimukset uusien kriteerien ja hoitopalkkion 

mukaisesti 1.9.2022 alkaen. Alimman tason hoitopalkkio on 423,61 euroa kuukaudessa, ja se 

koskee kaikkia omaishoitajia 1.1.2022 alkaen. 

 

Asia tulee hallituksen käsiteltäväksi, sillä edellytyksellä, että poliittinen ohjausryhmä päättää 

esittää asian käsittelyä hallitukselle kokouksessaan 14.12.2021. Muussa tapauksessa asia 

esitetään poistettavaksi hallituksen esityslistalta. 
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 jatkuu… 

Hallitus    § 105    16.12.2021 

 

 

 

 

JOHT: esittää, että hallitus hyväksyy yhteiset omaishoidon kriteerit, 

hoitoisuusluokat ja hoitopalkkiot liitteen mukaisesti, sekä päättää että 

ne tulevat voimaan 1.1.2022 uusille omaishoitajille. Niiden 

omaishoitajien, joille on ennen 1.1.2022 myönnetty omaishoitotuki, 

omaishoidontuen tarve arvioidaan uudelleen ja tehdään uudet 

sopimukset uusien kriteerien ja hoitopalkkion mukaisesti 1.9.2022 

alkaen. Alimman tason hoitopalkkio on 423,61 euroa kuukaudessa, ja 

se koskee kaikkia omaishoitajia 1.1.2022 alkaen. 

 

HALL: Toimialajohtaja Tony Pellfolk ja muutosjohtaja Alice Backström olivat 

kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 106 Koti- ja asumispalveluiden kriteerit   

 

Joht. 65 
Valmistelijat: toimialajohtaja Tony Pellfolk, muutosjohtaja Alice Backström 

 

Alueelliset työryhmät ovat kartoittaneet peruskuntien palvelukriteerit ja palveluvalikoiman.  

 

Työryhmät ovat antaneet ehdotuksen yhteisistä kriteereistä Pohjanmaan hyvinvointialueelle 

liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Arvio palvelutarpeesta sekä kotihoidon että asumispalveluissa 

perustuu RAI-arviointiin. 

 

Kotiin annettavien palveluiden kriteerit        LIITE § 106/1 

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan myöntämisen kriteerit ikäihmisille LIITE § 106/2 

 

Poliittisessa ohjausryhmässä kuntayhtymän johtaja ehdottaa, että ohjausryhmä 

1. käy keskustelua 

2. ehdottaa hallitukselle, että hallitus hyväksyy liitteiden 1 ja 2 mukaiset kriteerit, ja että uudet 

kriteerit astuvat voimaan 1.1.2022. 

 

Asia tulee hallituksen käsiteltäväksi, sillä edellytyksellä, että poliittinen ohjausryhmä päättää 

esittää asian käsittelyä hallitukselle kokouksessaan 14.12.2021. Muussa tapauksessa asia 

esitetään poistettavaksi hallituksen esityslistalta. 

 

JOHT:  esittää, että hallitus hyväksyy liitteiden 1 ja 2 mukaiset kriteerit, ja että 

uudet kriteerit astuvat voimaan 1.1.2022. 

 

HALL: Toimialajohtaja Tony Pellfolk ja muutosjohtaja Alice Backström olivat 

kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Hallitus päätti, että luvun 4 

(Päivätoiminta) viimeinen lause sivulta 11 poistetaan ja käsitellään 

uudelleen seuraavassa kokouksessa. 

 ________  
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§ 107 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelien soveltamisohjeet ja arvot 

 

Joht. 66 
Valmistelija: toimialajohtaja Annica Sundberg 

 

Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan tarjota palvelusetelillä ja sen tulee perustua laadittuun 

kuntoutussuunnitelmaan. Työryhmä on kartoittanut palvelusetelimallia päällekkäisten 

järjestelmien välttämiseksi ja soveltamisohjeiden yhtenäistämiseksi. Lääkinnällistä kuntoutusta 

varten on tulossa valtakunnalliset kriteerit kevään 2022 aikana. Palvelusetelien arvoon on tehty 

indeksitarkistus, joka tulee voimaan 1.2.2022.  

  

Asiakasmaksutyöryhmä on käsitellyt palvelusetelityöryhmän ehdotuksen 13.9.2021. Poliittinen 

ohjausryhmä, 16.11.2021, merkitsi asian tiedoksi ja päätti lähettää palvelusetelikartoituksen ja 

palvelusetelijärjestelmän suunnitelman linjaukset hallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

   

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelien soveltamisohjeet, arvot ja sisältöohjeistukset; 

terapia          LIITE § 107 

  

  

JOHT:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy lääkinnällisen kuntoutuksen 

palvelusetelien soveltamisohjeet ja arvon. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 108 Henkilökohtainen apu 

 

Joht. 67 
Valmistelija: toimialajohtaja Annica Sundberg 

 

Vammaispalveluasioihin liittyvä työnantaja malli on kartoitettu, ts. vammaisella henkilöllä on 

oikeus henkilökohtaiseen avustajaan vammaispalvelulain 8 c pykälän mukaisesti. Vammainen 

henkilö voi itse valita toimivansa työnantajana ja palkata henkilökohtaisen avustajan 

välttämättömään apuun kotona tai kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua tulee järjestää 

vähintään 30 tuntia kuukaudessa. 

 

Kartoitus näyttää kuinka laaja työnantajamalli on tällä hetkellä ja millaista palkkatasoa 

sovelletaan. 

 

Henkilökohtaisen avun palkkojen yhtenäistämisestä on laadittu esitys. Asiaa on käsitelty myös 

kuntoutuspalveluiden ohjausryhmässä, hyvinvointialueen hallinnon johtoryhmässä, alueellisessa 

sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä sekä koordinaationeuvottelukunnassa ennen poliittisen 

ohjausryhmän käsittelyä.  

 

Työnantamamallin kuvaus ja nykyinen henkilökohtaisen avun palkkataso on nähtävillä liitteessä. 

Ehdotetaan seuraavaa harmonisointimallia henkilökohtaisille avustajille, jotka ovat Heta-liittoon 

kuulumattomien työnantajien palkkaamia: 

• ensimmäinen harmonisointi tehdään 1.1.2022, jolloin tuntipalkka on 11,29 €/h 

• toinen harmonisointi tehdään 1.1.2023, jolloin tuntipalkka on 11,90 €/h 

 

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa:  

1. omalta osaltaan hyväksyy harmonisoinnin henkilökohtaisen avun palkkauksessa esityksen 

mukaan 

2. lähettää henkilökohtaisen avun palkkauksessa harmonisoinnin edelleen Pohjanmaan 

hyvinvointialueen hallitukselle hyväksyttäväksi 

 

Ohjausryhmä hyväksyi omalta osaltaan harmonisoinnin henkilökohtaisen avun palkkauksessa 

esityksen mukaan, ja päätti lähettää henkilökohtaisen avun palkkauksessa harmonisoinnin 

edelleen Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle hyväksyttäväksi. 

 

JOHT: esittää, että hallitus hyväksyy harmonisoinnin henkilökohtaisen avu 

palkkauksessa. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 109 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 

 

Joht. 68 
Valmistelijat: toimialajohtaja Annica Sundberg, toimialajohtaja Tony Pellfolk, muutosjohtaja 

Alice Backström 

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetuin lain 8. §:n ja sosiaalihuoltolain 

23. §:n mukaisen kuljetuspalvelun yhtenäistämisen valmistelu perustuu laajaan kartoitukseen 

kaikista nykyisin käytössä olevista järjestelmistä. Pohjanmaan hyvinvointialueella on kunnilla 

ollut erilaisia toimintamuotoja toteuttaa kuljetuspalvelua. Vaasa, Mustasaari ja Pietarsaaren 

sosiaali- ja terveysvirasto käyttävät taksin välityskeskusta TeeSe Botnia Oy:n voimassa olevan 

sopimuksen mukaisesti. Yllämainituissa kunnissa asiakkaat jatkavat nykyisen järjestelmän 

mukaisesti. 

 

Muissa kunnissa taksi tilataan siten, että asiakas soittaa niille taksinkuljettajille, joilla on 

voimassa ole-va sopimus tai lähimmälle liikennöitsijälle. Asiakas käyttää hänelle myönnettyjä 

kuljetuspalvelulippu-ja, kunnes korvaava järjestelmä on käytössä. Tavoitteena on, että 

järjestelmä yhtenäistetään 1.9.2022 siten, että välityskeskuspalvelu organisoidaan koko 

Pohjanmaan hyvinvointialuetta kattavaksi. 

 

Kuljetuspalveluiden yhtenäistämiseksi on laadittu soveltamisohjeet, joiden ehdotetaan astuvan 

voimaan 1.1.2022. Soveltamisohjeisiin sisältyy sääntöjä kuljetuspalvelun myöntämiseksi 

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun lain nojalla sekä sosiaalihuoltolain 

mukaisista liikkumista tukevista palveluista. Nämä on tehty yhtenäisiksi ja laadittu siten, että ne 

soveltuvat käytettäväksi myös siellä missä ei välityskeskuspalvelua ole. Soveltamisohjeet 

perustuvat pääosin niihin sääntöihin, jotka ovat olleet käytössä Vaasassa, Mustasaaressa ja 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastossa. Poikkeuksena muista kunnista Vaasassa ei ole ollut 

käytössä tulorajoja sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelutarpeen arvioinnissa.  

Omavastuu on yhtenäistetty siten että perustana käytetään Matkahuollon bussitaksaa vuodelta 

2014, sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetuin lain mukaisessa 

kuljetuspalvelussa, että sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumista tukevassa palvelussa. 

Matkustussäännöt matkan aikana, odotusaika, matkan pituus, reitti, matkatavarat on 

yhtenäistetty kuten myös matkojen yhteensovittaminen kanssamatkustajien kanssa. 

 

Niiden asiakkaiden osalta, joille myönnetään liikkumista tukeva palvelu sosiaalihuoltolain 23. §:n 

mukaisesti, ehdotetaan, että käytetään myös taloudellista harkintaa ja tässä suuntaa antavia 

summia seuraavasti:  

 

- 1.350 €/kk yhden henkilön talous, säästöjä 15.000 € 

- 2.450 €/kk kahden henkilön talous, säästöjä 20.000 € 

 

jatkuu.. 
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Matkamääräksi ehdotetaan neljä yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat jotka 

myönnetään sosiaalihuoltotolain mukaisena, liikkumista tukevana palveluna, ovat 

määrärahasidonnaisia, toisin sanoen sidottuna talousarviossa olevaan määrärahaan. 

 

Yhtenäistäminen tapahtuu ylimenokautena siten että tällä hetkellä voimassa olevat päätökset 

ovat toistaiseksi voimassa. Päätöksiin, jotka tehdään 1.1.2022 jälkeen, sovelletaan yllä mainittuja 

perusteita. Vanhat päätökset tarkistetaan ylimenokauden aikana ja yhtenäistetään 1.9.2022 

alkaen siten, että uudet päätökset noudattavat samoja perusteita.  

 

Kuljetuspalvelujärjestelmän kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa kuntoutuksen toimiala. 

 

Kuljetuspalveluiden soveltamisopas      LIITE § 109 

 

Poliittisessa ohjausryhmässä kuntayhtymän johtaja ehdottaa, että ohjausryhmä 

1. käy keskustelun 

2. esittää, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan soveltamisohjeen kuljetuspalvelun 

myöntämiseksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun lain ja 

sosiaalihuoltolain mukaisesti myönnettävästä liikkumista tukevasta palvelusta   

 

JOHT: esittää, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan soveltamisohjeen 

kuljetuspalvelun myöntämiseksi vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti 

myönnettävästä liikkumista tukevasta palvelusta   

 

HALL: Toimialajohtaja Tony Pellfolk ja muutosjohtaja Alice Backström olivat 

kokouksessa esittelemässä asiaa. Pellfolk poistui kokouksesta klo 10.47. 

 

 Hans-Erik Lindqvist poistui kokouksesta klo 11.39. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Matkamäärä on 

pääsääntöisesti neljä yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 

 ________ 
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§ 110 Terveydenhuollon palvelukriteerit ja systemaattiset käynnit 

 

Joht. 69 
Valmistelija: sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström 

 

Terveydenhuollon palvelukriteerit kartoitettiin tulevan hyvinvointialueen alueella kevättalvella 

2021 Webropol-kyselyn avulla. Useimmat kunnat/yhteistoiminta-alueet toimittivat vastaukset. 

Tulosten perusteella johtoryhmä on priorisoinut ne kriteerit, joiden tulisi olla yhtenäisiä heti 

toiminnan aloittaessa 1.1.2022 ja mitkä kriteerit voidaan harmonisoida vasta toiminnan jo 

käynnistyttyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen johtoryhmä, koordinaatio-

neuvottelukunta ja poliittinen ohjausryhmä, 16.11.2021 ja 14.12.2021, ovat hyväksyneet kriteerit. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelukriteerit  LIITE § 110 

 

JOHT: esittää, että terveydenhuollon palvelukriteerit ja systemaattiset käynnit 

hyväksytään liitteen mukaisesti ja nämä astuvat voimaan 1.1.2022 

lähtien. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  



Pöytäkirja sivu 

25 (36) 

nr 10/2021 

 

Hallitus    § 111    16.12.2021 
 
 

§ 111 Palvelustrategia 

 

Joht. 70 
Valmistelijat: sektorijohtajat Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen ja Pia Vähäkangas 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) määrittää § 11 että 

hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Suunnitelma on 

julkinen. 

Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja 

terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa 

tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon 

hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja 

saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelunkäyttäjillä 

tulee olla osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelustrategian laadintaan. 

Palvelustrategia luo perustan hyvinvointialueen toiminnan suunnittelulle ja 

taloussuunnitelmalle. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa 

1.1.2022. Uudelle organisaatiolle on laadittu palvelustrategia. Palvelustrategiassa on kuvattu 

organisaatio, muutosprosessi, strategia, analyysi väestön palveluntarpeesta, pääprosessit, 

palvelutuotannon mallit sekä tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

Palvelustrategian liiteosassa on tilastotietoa, tietoa lainsäädännöstä, kansallisia ohjeistuksia, 

arviointeja, hankkeita ja erilaisia strategioita. 

Vuoden 2022 aikana täydennetään palvelustrategian liiteosaa kansallisten linjausten mukaisesti 

seuraavasti: 

• alueellinen hyvinvointisuunnitelma, jossa määritetään periaatteet yhdyspintayhteistyölle ja 

väestön osallistumismahdollisuuksille. Osana hyvinvointisuunnitelmaa on myös muita alueellisia 

suunnitelmia, joista hyvinvointialue vastaa 

• suunnitelma fyysisestä palveluverkosta  

• suunnitelma monituottajamallin kehittämisestä  

• suunnitelma digitaalisten palveluiden kehittämisestä 

• valmiussuunnitelma 

• pitkän tähtäimen koulutussuunnitelma 

• toiminnan tehostamisen suunnitelma 

 

Palvelustrategia liiteosalla       LIITE § 111 

 

Poliittisessa ohjausryhmässä kuntayhtymän johtaja ehdottaa, että ohjausryhmä lähettää 

palvelustrategian ja sen liiteosan hallitukselle hyväksyttäväksi. 

 

Asia tulee hallituksen käsiteltäväksi, sillä edellytyksellä, että poliittinen ohjausryhmä päättää 

esittää asian käsittelyä hallitukselle kokouksessaan 14.12.2021. Muussa tapauksessa asia 

esitetään poistettavaksi hallituksen esityslistalta. 

 

jatkuu… 
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JOHT: esittää, että hallitus hyväksyy palvelustrategian. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 112 Toimeentulotuki: täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 

 

Joht. 71 
Valmistelijat: toimialajohtaja Sofia Svartsjö, förändringsledare Alice Backström 

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet ovat jo nykyisin 

pitkälle yhtenäiset hyvinvointialueen kunnissa. Tiettyjen yhtenäistämisten, selkeytysten ja 

lisäysten jälkeen toimivat aikaisemmat soveltamisohjeet perustana uudelle soveltamisohje-

ehdotukselle. 

 

Verrattuna kuntien aikaisempiin soveltamisohjeisiin on tarkennuksia ja päivityksiä tehty lasten 

ja nuorten korvaustasoissa, mm. pidentynyt oppivelvollisuus on huomioitu sekä selkeytetty 

ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien osalta erilaisia maassa oloon liittyviä asiakirjoja tai niiden 

puuttumista. 

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet  LIITE § 112 

 

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa ohjausryhmälle, että se lähettää täydentävän ja ehkäisevän 

toimeentulotuen soveltamisohjeet liitteen mukaisesti hallitukselle hyväksyttäväksi ja voimaan 

astuvaksi 1.1.2022. 

 

Poliittisessa ohjausryhmässä kuntayhtymän johtaja ehdottaa, että ohjausryhmä lähettää 

täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet liitteen mukaisesti hallitukselle 

hyväksyttäväksi ja voimaan astuvaksi 1.1.2022. 

 

Asia tulee hallituksen käsiteltäväksi, sillä edellytyksellä, että poliittinen ohjausryhmä päättää 

esittää asian käsittelyä hallitukselle kokouksessaan 14.12.2021. Muussa tapauksessa asia 

esitetään poistettavaksi hallituksen esityslistalta. 

 

JOHT: esittää, että hallitus päättää hyväksyä täydentävän ja ehkäisevän 

toimeentulotuen soveltamisohjeet liitteen mukaisesti ja voimaan 

astuvaksi 1.1.2022. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 113    16.12.2021 
 
 
 

§ 113 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 

 

Joht. 72 
Valmistelija: toimialajohtaja Sofia Svartsjö 

 

Perhehoidosta määritetään perhehoitolaissa (263/2015). Alueellinen työryhmä on valmistellut 

ehdotuksen perhehoidon palkkioiden ja korvauksien yhtenäistämisestä Pohjanmaan 

hyvinvointialueella. 

 

Työryhmä ehdottaa, että perhehoidon palkkiot käsitellään kahdessa vaiheessa:  

― Vaihe I – minimisummat ja minimikorvaukset: harmonisoidaan heti 

― Vaihe II – erityiskorvaukset ja korvaukset selvitetään ja määritetään myöntämiskriteerit ja 

korvaussummat. 

 

Lisäksi ehdotetaan, että korvaustasot harmonisoidaan vuoden 2021 tason perusteella. 

Indeksitarkastukset vuodelle 2022 tehdään, kun korotuskerroin on tiedossa. Korvaussummat, 

jotka jo ylittävät vuoden 2022 minimisummat, jäävät indeksitarkastuksen ulkopuolelle ja ne 

jäädytetään, kunnes vaihe II on tehty. 

 

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset      LIITE § 113 

  

Poliittisessa ohjausryhmässä johtaja ehdottaa, että ohjausryhmä  

1. käy keskustelua 

2. lähettää perhehoidon palkkiot ja korvaukset liitteen mukaisesti hallitukselle hyväksyttäviksi 

ja voimaan astuviksi 1.1.2021 

 

Asia tulee hallituksen käsiteltäväksi, sillä edellytyksellä, että poliittinen ohjausryhmä päättää 

esittää asian käsittelyä hallitukselle kokouksessaan 14.12.2021. Muussa tapauksessa asia 

esitetään poistettavaksi hallituksen esityslistalta. 

 

JOHT: esittää, että hallitus päättää poliittisen ohjausryhmän mukaisesti 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 114    16.12.2021 
 
 
 

§ 114 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston sekä yksilöasioiden jaoston 

esittelijöiden tarkennus 

 

Joht. 73 

Valmistelija: hallintojohtaja Juha Post 

 

Hallintosäännön 8 §: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. 

 

Hallitus on asettanut kokouksessaan 27.9.2021 kaksi uuden hallintosäännön mukaista jaostoa 

1.1.2022 alkaen: sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (§ 105) ja yksilöasioiden jaoston (§ 

106). Jaostojen toiminnan jatkovalmistelun yhteydessä on ilmennyt tarve tarkentaa jaostojen 

esittelyvastuuta. 

 

Hallitus määräsi hallintojohtajan ja laatujohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston 

esittelijöiksi. Lisäksi jaoston esittelyoikeudet tarvitaan sisäiselle tarkastajalle, joka vastaa 

sisäisestä tarkastuksesta. 

 

Hallitus määräsi hallintojohtajan nimeämän kuntayhtymän juristin yksilöjaoston esittelijäksi. 

Jaoston toiminnan valmistelussa on kuitenkin todettu tarkoituksenmukaisemmaksi, että 

hallintojohtajan nimeämä kuntayhtymän juristi toimii jaoston sihteerinä ja esittelyvastuu kuuluu 

vastuuviranhaltijoille. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää  

1. määrätä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston esittelijäksi 

hallintojohtajan ja laatujohtajan lisäksi sisäisen tarkastajan. 

2. määrää hallintojohtajan nimeämän kuntayhtymän juristin sijaan 

yksilöasioiden jaoston esittelijät seuraavasti: 

• Asiakasmaksut: talousjohtajan nimeämä viranhaltija 

• Asiakas- ja resurssikeskus: iäkkäiden palvelujen päällikkö 

• Koti- ja asumispalvelut: asiakas- ja palveluohjauksen päällikkö 

• Psykososiaaliset palvelut: mielenterveys- ja päihdehuollon 

päällikkö 

• Kuntoutus: vammaispalveluiden päällikkö 

• Sosiaali- ja terveyskeskus: aikuissosiaalityön päällikkö, lapsi- ja 

perhesosiaalityön päällikkö, lasten ja perheiden palveluiden 

päällikkö sekä lastensuojelun päällikkö 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 115    16.12.2021 
 
 

§ 115 TeeSe Botnia Oy:n pääomalaina 

 

Joht. 74 
Valmistelija: hallintojohtaja Juha Post 

 

TeeSe Botnia Oy on syksyllä 2017 perustettu in-house -yhtiö, joka tuottaa Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymälle puhdistus-, ruoka- sekä logistiikkapalveluita. TeeSe Botnian 

oman pääoman vahvistamiseksi TeeSe Botnian hallitus on pyytänyt Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymältä pääomalainaa liitteen mukaisesti. 

 

Pääomalainasta säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvussa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiö 

voi ottaa pääomalainan, jonka pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja 

konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella; pääoma saadaan muutoin 

palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien 

pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 

vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän; 

sekä pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta. Sopimus 

pääomalainasta on tehtävä kirjallisesti ja pääomalainat merkitään yhtiön taseeseen erillisenä 

eränä. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi 

ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. 

 

Kuntalain (410/2015) 129 §:n mukaan kuntayhtymän myöntämä laina ei saa vaarantaa 

kuntayhtymän kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kuntayhtymä ei saa myöntää 

lainaa, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Pääomalainalle ei kuntalain mukaan 

vaadita vakuuksia. 

 

Ottaen huomioon Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän taseen, ei TeeSe Botnia Oy:n 

pyytämä pääomalaina vaaranna kuntayhtymän lakisääteisten tehtävien hoitamista. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 71 §:n mukaan kuntayhtymän 

hallitus päättää lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. TeeSe Botnia 

Oy:n pyytämä pääomalaina mahtuu valtuuston hyväksymän investointeja koskevan talousarvion 

raameihin, minkä vuoksi pääomalainan päättämisestä päättää kuntayhtymän hallitus. 

 

Anomus         LIITE § 115 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää myöntää pääomalainan TeeSe Botnia 

Oy:lle kuntayhtymän omistusosuuden mukaisessa suhteessa 

anomukseen nähden. Lainasta maksetaan korkoa, joka on 12 

kuukauden euribor + 1 %. Pääomalainaa lyhennetään ja korkoa 

maksetaan siten kuin osakeyhtiölain 12 luvussa säädetään. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 116    16.12.2021 

 
 
 

§ 116 TyöplusKunta Oy:n osakkeiden ostaminen 

 

Joht. 75 
Valmistelija: hallintojohtaja Juha Post 

 

Työplus-konserni tuottaa ja kehittää työelämälle terveydenhuollon palveluja, ylläpitää 

työterveyspalvelutoimintaa sekä harjoittaa alan koulutus- ja konsultaatiotoimintaa. Työplus-

konserniin kuuluu TyöplusKunta Oy, joka tuottaa palveluita vain julkishallinnon asiakkaille. 

Yhtiö on tuottanut palveluita mm. Pietarsaarelle ja Uudellekaarlepyylle. Jotta Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymä voi olla yhtiön asiakkaana, pitää sen olla osakkaana yhtiössä. 

 

TyöplusKunta Oy on ehdottanut, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä hankkii kaksi 

(2) kappaletta TyöplusKunta Oy:n osaketta. Yhden osakkeen hinta on 5.000 euroa ja kauppahinta 

olisi 10.000 euroa. Kaupan toteutuessa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä saisi 2,5 

prosenttia yhtiö osakekannasta. 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan omistajaohjaukseen liittyvät asiat, kuten osakkeiden 

ostaminen, kuuluvat hallituksen toimivaltaan. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää ostaa kaksi (2) kappaletta TyöplusKunta 

Oy:n osaketta yhteishintaan 10.000 euroa. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 117    16.12.2021 
 
 
 

§ 117 Kunnilta vuokrattavat tilat ja kiinteistöt 

 

Joht. 76 
Valmistelija: toimitilajohtaja Tommy Forsman 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on kartoittanut kuntien omistamat sosiaali- ja 

terveydenhuollon kiinteistöt vuoden 2021 aikana, toimitilojen lukumäärä on reilu 200. 

Poliittinen ohjausryhmä on vahvistanut 21.9.2021 teknisen nykyarvon tuottovaatimusprosentiksi 

kuusi prosenttia. Vuokraharmonisointi ja kiinteistöjen arviointi on suoritettu ulkopuolisen 

konsultin toimesta syksyllä 2021. Jälleenhankinta-arvo on 1067 miljoonaa euroa ja tekninen 

nykyarvo 766 miljoonaa euroa. Korjausvelkaa on yhteensä 92 miljoonaa ja perusparannustarve 

on 153 miljoonaa euroa. 

 

Poliittinen ohjausryhmä on vahvistanut vuokrasopimuksien pituudeksi 1+3+(1 optio) vuotta. 

Vuokrasopimukset laaditaan kokonaisvuokraperiaatteella, johon sisältyy pääomavuokra ja 

ylläpitovuokra. Vuokranantaja vastaa kiinteistön ylläpidosta sekä korjauksista. Vuokralainen 

puolestaan vastaa toiminnasta. 

 

Vuokrakauden aikana peruskorjaukset vaikuttavat kiinteistön tekniseen arvoon. Ensimmäinen 

tarkistus tehdään vuoden 2023 aikana. Perusparannukset ja toiminnan muutokset neuvotelleen 

sopimusosapuolten keskuudessa. Alustavien laskelmien mukaan vuokrataso kuntien omistamien 

sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöissä tulee olemaan 33,6 miljoonaa euroa vuodessa ja 

keskimääräinen vuokra 13,38/m2/kk. 

 

Liikkeen luovutuksen sopimuksessa todettiin, että palvelutuotantoon kuuluvien toimitilojen 

vuokraamisesta ja vuokrasopimuksista luovuttajalta luovutuksen saajalle sovitaan erikseen, 

eivätkä ne kuulu liikkeen luovutuksen sopimuksen piiriin. Tämän vuoksi asia tulee erillisenä 

pykälänä hallituksen päätettäväksi. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus 

1. merkitsee kunnilta vuokrattavia tiloja ja kiinteistöjä koskevan 

tilanteen tiedoksi 

2. hyväksyy kunnilta vuokrattavia tiloja ja kiinteistöjä koskevat 

suunnitelmat 

3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja hallintojohtajan 

allekirjoittamaan vuokrasopimukset 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 118    16.12.2021 
 
 

 

§ 118 Sotainvaliidit, sotaveteraanit ja sodan ikäluokka 1926 

 

Joht. 77 
Valmistelija: toimialajohtaja Tony Pellfolk 

 

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluprosessi on käyty läpi asiakasmaksutyöryhmässä. 

Valtiokonttori korvaa kunnille palveluista, mutta kunnat voivat tarjota myös sellaisia palveluita, 

joita valtiokonttori ei korvaa. Lakimuutoksen jälkeen 1 marraskuuta 2019 alkaen 

rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. 

Palveluihin kuuluu esim. kuntoutus, ja kotona asumista tukevat palvelut, kuten ateriapalvelut, 

kotihoito ja pihatyöt.  

 

Koska osasta kuntia on saatu toivomus siitä, että hyvinvointialue hoitaa valtionkorvauksen 

hallinnoinnin, tulee palveluiden laajuus hyvinvointialueella selvittää ja harmonisoida. 

Talousarviossa, jonka valtuusto hyväksyi 29.11.2021 ei ole huomioitu, että valtiokonttorin 

maksama korvaus tulisi hyvinvointialueelle, vaan tämä on ajateltu kunnalta saatavaksi tuloksi. 

Talousarviossa ei ole huomioitu myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisia palveluita. 

Toisin sanoen ainoastaan nämä lisäkustannukset vaikuttavat hyvinvointialueen talousarvioon. 

 

 

Poliittisessa ohjausryhmässä kuntayhtymän johtaja ehdottaa, että ohjausryhmä:  

1. käy keskustelua 

2. ehdottaa, että hallitus päättää, että Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa sotaveteraanien, 

sotainvalidien ja sodan ikäluokan 1926 palveluiden koordinoinnista ja järjestämisestä myös 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ulkopuolelle kuuluvissa palveluissa, sekä että 

kustannukset, joita valtionkonttori ei korvaa, laskutetaan kunnilta. 

 

Asia tulee hallituksen käsiteltäväksi, sillä edellytyksellä, että poliittinen ohjausryhmä päättää 

esittää asian käsittelyä hallitukselle kokouksessaan 14.12.2021. Muussa tapauksessa asia 

esitetään poistettavaksi hallituksen esityslistalta. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää, että Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa 

sotaveteraanien, sotainvalidien ja sodan ikäluokan 1926 palveluiden 

koordinoinnista ja järjestämisestä myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden ulkopuolelle kuuluvissa palveluissa, sekä että 

kustannukset, joita valtionkonttori ei korvaa, laskutetaan kunnilta. 

 

HALL: Muutosjohtaja Alice Backström poistui kokouksesta klo 12.00. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 119    16.12.2021 
 
 
 
 

§ 119 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. 

 

 

Mikael Perjus poistui kokouksesta klo 12.08. 

 

Hallitus keskusteli, miten hankintoja keskusvarastojen hankintoja voidaan hyödyntää 

kuntayhtymässä ensi vuoden aikana. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    16.12.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 93–96, 119 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 97–118 

 

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 22.12.2021 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

