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PYÖTÄKIRJA

Elin:
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä

Aika: Tiistai 14.12.2021 klo 16.00 – 18.10

Paikka: Etäkokous Teams

Läsnä: Erillisen listan mukaisesti

Puheenjohtaja: Patrick Ragnäs

Sihteeri: Maria Hammar

Pykälät: 1-16

Pöytäkirjan-tar-
kastajat:

Robin Sundelin                                 Owe Sjölund

Sähköinen tar-
kastus

15.12.2021                                       15.12.2021

Robin Sundelin                                 Owe Sjöund
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Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä

Kunta Jäsen Läsnä Varajäsen Läsnä

Luoto Gun Kapténs x

Peter Östman -

Robin Sundelin x

Pietarsaari Anne Ekstrand x

Annica Haldin x

Owe Sjölund x

Pedersöre Stefan Svenfors (saapui klo
16.20)

x

Niclas Sjöskog x

Johanna Holmäng x

Uusikaarlepyy Mats Brandt x

Steven Frostdahl x

Siw Frostdahl-Blomqvist x

Vöyri Tom Holtti x

Kjell Heir x

Anna Bertills x

Mustasaari Rurik Ahlberg (saapui klo
16.20)

x

Christoffer Ingo x

Carola Lithén (saapui klo
16.20)

x

Vaasa Tomas Häyry x

Joakim Strand (poistui klo
17.00)

x

Maria Tolppanen x

Laihia Juha Rikala x

Janne Laine x

Minna Niemi x
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Maalahti Jenny Malmsten x

Mikko Ollikainen (poistui klo
17.25)

x

Håkan Knip x

Korsnäs Christina Båssar x

Camilla Ribacka x

Anna-Lena Kronqvist x

Närpiö Mikaela Björklund x

Johanna Borg x

Hans-Erik Lindqvist x

Kaskinen Minna Nikander x

Kari Häggblom -

Miriam Bonden -

Kristiinankaupunki Mila Segervall x

Henrik Antfolk x

Patrick Ragnäs x

Pohjanmaan hyvinvointialue

Marina Kinnunen x

Gösta Willman x

Hans Frantz x

Pia-Maria Sjöström x

Erkki Penttinen x

Pia Vähäkangas x

Lena Nystrand x

Juha Post x

Petra Fager x

Ann-Charlott Gröndahl x

Päivi Berg x

Maria Hammar x

Tony Pellfolk x
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Alice Backström (saapui klo
17.45)

x

Annica Sundberg x

Sofia Svartsjö x

Henkilöstöedustus Varsinainen jäsen Varajäsen

Sote ry/Tehy ry Kim Yli-Pelkola x

Sote ry/SuPer Päivi Koskiluhta x

JUKO /Suomen Lää-
käriliitto

Pasi Kokkonen -

JUKO / Sosiaalialan
korkeakoulutettujen
ammattijärjestö Talen-
tia

Tuija Kivioja x

JAU/ Julkisten ja yksi-
tyisalojen toimihenkilö-
liitto Jyty

Lea Martin-Storbacka x

JAU/JHL Aira Helala x

Muut läsnäolijat: Varsinainen jäsen Varajäsen

Pohjanmaan pelastus-
laitos

Tero Mäki (saapui klo 16.20) x

Ville Hämäläinen x

Kruunupyy Malin Brännkärr (saapui klo
17.20)

x

Marika Hagnäs x

Bengt-Johan Skullbacka x

Eskoo Kaija Metsänranta x

Susanna Laitila -

Pekka Kivisaari -

Kårkulla Otto Ilmonen -

Nina af Hällström x

Christer Rönnlund x
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Elin: Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä

Aika: Tiistaina 14.12.2021 klo 16.00–18.10

Paikka:
Etäkokous Teams-yhteydellä

ASIALISTA

Pykälä Asia
§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 6
§ 2 Esityslistan hyväksyminen 6
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 6
§ 4 Tilannekatsaus 6
§ 5 Terveydenhuollon palvelukriteerit, osa 2 6
§ 6 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 7
§ 7 Koti- ja asumispalveluiden kriteerit 7
§ 8 Omaishoito: kriteerit, hoitoisuusluokat ja hoitopalkkio 8
§ 9 Toimeentulotuki: täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 9
§ 10 Rajapintapalvelut: kuljetus ja ateriat 9
§ 11 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 10
§ 12 Kelpoisuussääntö 11
§ 13 Sotainvalidit, sotaveteraanit ja sodan ikäluokka 1926 11
§ 14 Muut asiat 12
§ 15 Seuraava kokous 12
§ 16 Kokouksen päättäminen 13
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§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Kuntayhtymän johtajan ehdottaa: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa ko-
kouksen. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00 ja totesi läsnäolon nimenhuudolla.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytä-
kirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Robin Sundelin ja Owe
Sjöund Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 15.12.2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 4 Tilannekatsaus
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja val-
takunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 5 Terveydenhuollon palvelukriteerit, osa 2
Sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström

Terveydenhuollon palvelukriteerit kartoitettiin tulevan hyvinvointialueen alueella kevättalvella 2021
Webropol-kyselyn avulla. Useimmat kunnat/yhteistoiminta-alueet toimittivat vastaukset.
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Saatujen vastausten perusteella johtoryhmä on priorisoinut ne kriteerit, joiden tulisi olla yhtenäisiä
heti hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnan alkaessa 1.1.2022 ja mitkä kriteerit voidaan harmo-
nisoida vasta toiminnan jo käynnistyttyä. Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä käsittely ter-
veydenhuollon palvelukriteereiden osa 1 kokouksessaan 16.11.2021 § 9.

Palvelukriteerien valmistelua on jatkettu ja hyväksyttäväksi tuodaan nyt osa 2.

Liite: Pohjanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelukriteerit, osa 2

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä lähettää terveydenhuollon palvelukriteereiden
ja systemaattisten käyntien osan kaksi liitteen mukaisesti hallitukselle hyväksyttäväksi ja voi-
maan astuvaksi 1.1.2022.

Päätös: Ohjausryhmässä käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin päätösehdotuksen mukai-
sesti.

§ 6 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset
Toimialajohtaja Sofia Svartsjö
Muutosjohtaja Alice Backström

Perhehoidosta säädetään perhehoitolaissa (263/2015). Alueellinen työryhmä on valmistellut ehdo-
tuksen perhehoidon palkkioiden ja korvauksien yhtenäistämiseksi 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. Indeksitarkas-
tukset vuodelle 2022 tehdään, kun korotuskerroin on tiedossa. Korvaussummat, jotka jo ylittävät vuo-
den 2022 minimisummat, jäävät indeksitarkastuksen ulkopuolelle ja ne jäädytetään, kunnes vaihe II
on tehty.

Liite: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2022

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että ohjausryhmä

1. käy keskustelua
2. lähettää perhehoidon palkkiot ja korvaukset liitteen mukaisesti hallitukselle hyväksyttä-

viksi ja voimaan astuviksi 1.1.2021

Päätös: Ohjausryhmässä käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin päätösehdotuksen mukai-
sesti.

§ 7 Koti- ja asumispalveluiden kriteerit
Toimialajohtaja Tony Pellfolk
Muutosjohtaja Alice Backström

Alueelliset työryhmät ovat kartoittaneet peruskuntien palvelukriteerit ja palveluvalikoiman.
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Työryhmät ovat antaneet ehdotuksen yhteisistä kriteereistä Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden
1 ja 2 mukaisesti. Arvio palvelutarpeesta sekä kotihoidon että asumispalveluissa perustuu RAI-arvi-
ointiin.

Liite 1: Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan myöntämisen kriteerit ikäihmisille, 1.1.2022
Liite 2: Kriteerit, kotiin annettavat palvelut, 1.1.2022

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelua
2. ehdottaa hallitukselle, että hallitus hyväksyy liitteiden 1 ja 2 mukaiset kriteerit, ja että uu-

det kriteerit astuvat voimaan 1.1.2022.

Päätös Ohjausryhmässä käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin päätösehdotuksen mukai-
sesti.

§ 8 Omaishoito: kriteerit, hoitoisuusluokat ja hoitopalkkio
Toimialajohtaja Annica Sundberg
Toimialajohtaja Tony Pellfolk
Muutosjohtaja Alice Backström

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjes-
tämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen myön-
tämisedellytyksistä ja sisällöstä säädetään laissa omaishoidon tuesta (937/2005)

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarpeenmukaisista pal-
veluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Ky-
seessä on tarveharkintainen sosiaalipalvelu, jota hyvinvointialueen kuntayhtymä järjestää tähän tar-
koitukseen varattujen määrärahojen rajoissa. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu, jonka järjes-
tämisestä kunta/kuntayhtymä huolehtii määrärahojensa puitteissa. Omaishoitajalla ei ole tukeen sub-
jektiivista 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-vuoti-
aiden 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.

Liite: Omaishoidon tuen kriteerit

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: 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 omais-
hoitajille. Niiden omaishoitajien, joille on ennen 1.1.2022 myönnetty omaishoitotuki,
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omaishoidontuen tarve arvioidaan uudelleen ja tehdään uudet sopimukset uusien kritee-
rien ja hoitopalkkion mukaisesti 1.9.2022 alkaen. Alimman tason hoitopalkkio on 423,61
euroa kuukaudessa, ja se koskee kaikkia omaishoitajia 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Ohjausryhmässä käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin päätösehdotuksen mukai-
sesti.

§ 9 Toimeentulotuki: täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet
Toimialajohtaja Sofia Svartsjö
Muutosjohtaja 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 ulkomaa-
laisten ja maahanmuuttajien osalta erilaisia maassa oloon liittyviä asiakirjoja tai niiden puuttumista.

Liite: Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä lähettää täydentävän ja ehkäisevän toimeen-
tulotuen soveltamisohjeet liitteen mukaisesti hallitukselle hyväksyttäväksi ja voimaan astu-
vaksi 1.1.2022.

Päätös: Ohjausryhmässä käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin päätösehdotuksen mukai-
sesti.

§ 10 Rajapintapalvelut: kuljetus ja ateriat
Toimialajohtaja Tony Pellfolk
Toimialajohtaja Annica Sundberg
Muutosjohtaja Alice Backström

Osassa kuntia on käytössä erilaisia yleisiä henkilökuljetuksia väestölle, esimerkiksi Vaasassa seniori-
bussi, kyläbussi Mustasaaressa, vipparibussi Pietarsaaressa, sekä palveluliikenne Närpiössä ja Kris-
tiinankaupungissa. Vaasan senioribussi on ikäihmisten käytettävissä, kun esimerkiksi Närpiön ja Kris-
tiinankaupungin 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.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. Käy keskustelua.
2. hallitukselle esitetään, että henkilökuljetukset ja ateriapalvelu, jotka eivät ole sosiaali-

huoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua tai tukipalvelua, jäävät kuntien vas-
tuulle.
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Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja päätti lähettää asian edelleen hallituk-
selle käsiteltäväksi. Hallituksen käsittelyn tueksi laaditaan kartoitus kunnista, jotka tarjoa-
vat kyseistä palvelua nykytilanteessa ja jotka ovat siirtäneet kyseisen palvelun talousar-
viomäärärahat Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

§ 11 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
Toimialajohtaja Tony Pellfolk
Toimialajohtaja Annica Sundberg
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 terveysvi-
rasto 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
oleva sopimus tai lähimmälle liikennöitsijälle. Asiakas käyttää hänelle myönnettyjä kuljetuspalvelu-
lippuja, kunnes korvaava järjestelmä on käytössä. Tavoitteena on, että järjestelmä yhtenäistetään
1.9.2022 siten, että välityskeskuspalvelu organisoidaan koko Pohjanmaan hyvinvointialuetta katta-
vaksi.

Kuljetuspalveluiden yhtenäistämiseksi on laadittu soveltamisohjeet, joiden ehdotetaan astuvan voi-
maan 1.1.2022. Soveltamisohjeisiin sisältyy sääntöjä kuljetuspalvelun myöntämiseksi vammaisuu-
den perusteella järjestettävistä palveluista annetun lain nojalla sekä sosiaalihuoltolain mukaisista
liikkumista tukevista palveluista. Nämä on tehty yhtenäisiksi ja laadittu siten, että ne soveltuvat käy-
tettäväksi myös siellä missä ei välityskeskuspalvelua ole. Soveltamisohjeet perustuvat pääosin nii-
hin sääntöihin, jotka ovat olleet käytössä Vaasassa, Mustasaaressa ja Pietarsaaren sosiaali- ja ter-
veysvirastossa. Poikkeuksena muista kunnista Vaasassa ei ole ollut käytössä tulorajoja sosiaali-
huoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelutarpeen arvioinnissa.  Omavastuu on yhtenäistetty
siten että perustana käytetään Matkahuollon bussitaksaa vuodelta 2014, sekä vammaisuuden pe-
rusteella järjestettävistä palveluista annetuin lain mukaisessa kuljetuspalvelussa, että sosiaalihuolto-
lain mukaisessa liikkumista tukevassa palvelussa. Matkustussäännöt matkan aikana, odotusaika,
matkan pituus, reitti, matkatavarat on yhtenäistetty kuten myös matkojen yhteensovittaminen kans-
samatkustajien kanssa.

Niiden asiakkaiden osalta, joille myönnetään liikkumista tukeva palvelu sosiaalihuoltolain 23. §:n
mukaisesti, ehdotetaan, että käytetään myös taloudellista harkintaa ja tässä suuntaa antavia sum-
mia seuraavasti:

- 1.350 €/kk yhden henkilön talous, säästöjä 15.000 €
- 2.450 €/kk kahden henkilön talous, säästöjä 20.000 €

Matkamääräksi ehdotetaan neljä yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat jotka myönnetään
sosiaalihuoltotolain mukaisena, liikkumista tukevana palveluna, ovat määrärahasidonnaisia, toisin
sanoen sidottuna talousarviossa olevaan määrärahaan.
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Yhtenäistäminen tapahtuu ylimenokautena siten että tällä hetkellä voimassa olevat päätökset ovat
toistaiseksi voimassa. Päätöksiin, jotka tehdään 1.1.2022 jälkeen, sovelletaan yllä mainittuja perus-
teita. 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.

Liite: Kuljetuspalveluiden soveltamisopas

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun
2. ohjausryhmä esittää, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan soveltamisohjeen kuljetuspal-

velun myöntämiseksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun lain
ja sosiaalihuoltolain mukaisesti myönnettävästä liikkumista tukevasta palvelusta

Päätös: Ohjausryhmässä käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin päätösehdotuksen mukai-
sesti.

§ 12 Kelpoisuussääntö
HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl

Valtuusto hyväksyi Pohjanmaan hyvinvointialueen kelpoisuussäännön kokouksessaan 29.11.2021.
Kielellisissä kelpoisuustaitovaatimuksissa kelpoissuussäännön § 3 on kuvattu, että hallitus erikseen
päättää yksiköiden/toimintojen jaosta ruotsinkielisiin, suomenkielisiin tai kaksikielisiin. Yksikielisissä
yksiköissä ei ole muodollisia kielitaitovaatimuksia sen toisen kotimaisen kielen osalta, joka ei ole
henkilön äidinkieli. Kaksikielisissä yksiköissä tai toiminnoissa kielitaitovaatimus riippuu työtehtävästä
ja ammatillisesta kelpoisuusvaatimuksesta. Ehdotuksessa yksikköjaosta on huomioitu kieliryhmien
tarve paikkajaossa, paikkojen yhteiskäytössä ja henkilöstön käytössä.

Asia on käsitelty koordinaationeuvottelukunnassa.

Ehdotus ruotsin-, suomen- ja kaksikielisistä yksiköistä on liitteessä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. keskustelee asiasta
2. lähettää asian  hallitukselle hyväksyttäväksi

Päätös: Ohjausryhmässä käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin päätösehdotuksen mukai-
sesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että yksikielisiä yksikköjä on 21 kpl. (kokousliitteessä mainittu
yksikielisten yksikköjen määrä on virheellinen).

§ 13 Sotainvalidit, sotaveteraanit ja sodan ikäluokka 1926
Toimialajohtaja Tony Pellfolk
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Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluprosessi on käyty läpi asiakasmaksutyöryhmässä. Val-
tiokonttori korvaa kunnille palveluista, mutta kunnat voivat tarjota myös sellaisia palveluita, joita val-
tiokonttori ei korvaa.

Lakimuutoksen jälkeen 1 marraskuuta 2019 alkaen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut
ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Palveluihin kuuluu esim. kuntoutus, ja kotona asu-
mista tukevat palvelut, kuten ateriapalvelut, kotihoito ja pihatyöt.

Koska osasta kuntia on saatu toivomus siitä, että hyvinvointialue hoitaa valtionkorvauksen hallin-
noinnin, 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 huomi-
oitu myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisia palveluita. Toisin sanoen ainoastaan nämä
lisäkustannukset vaikuttavat hyvinvointialueen talousarvioon.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa:

1. ohjausryhmä käy keskustelua
2. ohjausryhmä ehdottaa, että hallitus päättää, että Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa so-

taveteraanien, sotainvalidien ja sodan ikäluokan 1926 palveluiden koordinoinnista ja jär-
jestämisestä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ulkopuolelle kuuluvissa pal-
veluissa, sekä että kustannukset, joita valtionkonttori ei korvaa, laskutetaan kunnilta

Päätös: Ohjausryhmässä käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin päätösehdotuksen mukai-
sesti.

§ 14 Muut asiat
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Hyvinvointialueen poliittinen ohjausryhmä käy keskustelua mahdollisista muista asioista.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi muissa asioissa käyty mahdollinen kes-
kustelu

Päätös: Ei muita asioita.

§ 15 Seuraava kokous
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 18.1.2022 klo 16–18. Kokous pidetään etäyh-
teydellä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Kokous pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaan

Päätös: Hyväksyttiin.



13

§ 16 Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.
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