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Paikka: Etäkokous, Teams-yhteydellä
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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. Läsnäolijat todettiin.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Esityslistan 12. pykälään Muut asiat esitettiin Tahdonilmaisu Kruunupyyn sosiaali- ja
terveydenhuollosta hyvinvointialueuudistuksessa. Esityslista ja tämä muutos hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkir-
ja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Greger Forsblom ja Kjell Heir.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greger Forsblom ja Mila Segervall.

§ 4 Tilannekatsaus
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

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

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§  5 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Poliittinen ohjausryhmä on käsitellyt Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiaa use-
aan otteeseen vuoden 2020 aikana ja hyväksynyt strategian 15.12.2020 § 13.

Strategiaa ei ole vielä viety hyväksyttäväksi hyvinvointialueen hallitukseen ja valtuustoon.

Strategisten mittarien määrittelytyö on meneillään. Mittarit tuodaan syksyllä 2021 tiedoksi ohjaus-
ryhmään.
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Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi strategian viemisen halli-
tuksen ja valtuustoon päätöksentekoon sekä strategisten mittarien valmistelutilanteen

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Hallintosääntö
Hallintojohtaja Juha Post

Perussopimus ja hallintosääntö ovat tärkeimmät kuntayhtymän toimintaa ohjaavat asiakirjat. Kunta-
lain (410/2015) mukaan kuntayhtymässä päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei sitä ole siirretty hallin-
tosäännöllä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallin-
tosäännöstä ja lain 90 §:ssä on puolestaan säädetty niistä asioista, joista ainakin on annettava tar-
peelliset määräykset hallintosäännössä.

Poliittinen ohjausryhmä on päättänyt, että hallintosääntö tuodaan poliittisen ohjausryhmän käsiteltä-
väksi järkevissä kokonaisuuksissa. Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 13.10.2020 § 22 hy-
väksynyt suunnitelman hallintosäännön laatimiseksi sekä käynyt keskustelun hallintosäännön pe-
ruspykälistä kokouksessaan 25.11.2020 § 6. Henkilöstöasioiden ja taloudenhoidon toimivalta-asiat
ja toimivalta poikkeusoloissa käsiteltiin ohjausryhmäkokouksessa 15.12.2020 § 14. Kokouksessa
26.1.2021 § 14 käsittelyssä olivat toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa sekä organisaatioraken-
netta koskevat luvut.

Poliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.2.2021 § 11 lähettää hallintosääntöluonnoksen
jäsenkunnille ja henkilöstön edustajille lausunnoille. Lausuntokierros päättyi 30.3. ja lausuntokier-
roksen aikana annettiin yhteensä 14 lausuntoa. Lausunnot on otettu huomioon hallintosäännön jat-
kovalmistelussa. Poliittisen ohjausryhmän käsittelyn jälkeen hallintosääntö siirtyy hallituksen käsitel-
täväksi ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Liite 1 – Hallintosääntöluonnos

Liite 2 – Lausuntoyhteenveto

Liite 3 – Kommentaariosa lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää esittää hallitukselle ja edelleen val-
tuustolle, että se hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön.

Päätös: Ohjausryhmä päätti esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön.

§ 7 Palkkio- ja matkustussääntö
Hallintojohtaja Juha Post

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten
etuuksien perusteista. Hallintosääntöön ei sisälly erillistä lukua taloudellisten etuuksien perusteista,
vaan valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi erillinen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustus-
sääntö. Poliittinen ohjausryhmä on käsitellyt luonnosta luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustus-
säännöksi kokouksessaan 26.1.2021 § 14. Tarkoituksenmukaista on, että luottamushenkilöiden
palkkio- ja matkustussääntö hyväksytään valtuustossa samaan aikaan kuin hallintosääntö.
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Liite: Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö, luonnos

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää esittää hallitukselle ja edelleen val-
tuustolle, että se hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän luottamushenkilöi-
den palkkio- ja matkustussäännön.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta. Ohjausryhmä päätti esittää hallitukselle, että
vähemmistökielisen lautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio (§4 luottamushenkilöiden
palkkio- ja matkustussäännön luonnoksessa) nostetaan 1 500 eurosta 3 000 euroon, jotta se
vastaa muiden jaostojen ja lautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkioesityksiä.

Ohjausryhmä päätti yllä olevilla tarkastusehdotuksilla esittää hallitukselle ja edelleen valtuus-
tolle, että se hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän luottamushenkilöiden
palkkio- matkustussäännön luonnoksen ja samalla päättää yksittäisten palkkioiden euromää-
ristä. Pöytäkirjaan merkittiin, että Rainer Bystedt jätti eriävän mielipiteensä päätökseen.

§ 8 Periaatteet omaisuuden luovutukselle kunnilta/kuntayhtymiltä Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen kuntayhtymälle
Hallintojohtaja Juha Post

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä järjestää jä-
senkuntiensa puolesta yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaisen erikoissairaanhoidon
ja huolehtii siltä osin lakisääteisistä velvoitteista. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsenkunnille
lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut alueen väestölle siltä osin kuin kunnat ovat
siirtäneet kuntalain (410/2015) 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat vuoden 2020 ai-
kana tekemillään päätöksillä päättäneet siirtää perusterveydenhuollon ja Korsnäsia lukuun ottamatta
sosiaalihuollon järjestämisen kuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen. Päätösten perusteella kuntayhtymä
integroi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja henkilöstön sa-
maan organisaatioon.

Poliittinen ohjausryhmän on kokouksessaan 23.3.2021 § 6 päättänyt hyväksyä luonnoksen liikkeen
luovutuksen pääsopimukseksi ja lähettää liikkeen luovutuksen pääsopimuksen kuntiin ja kuntayhty-
miin yhteistoimintaelimiin käsiteltäväksi ja päätöksentekoelimiin hyväksyttäväksi.

Pääsopimuksen yhdeksi liitteeksi tulevat periaatteet omaisuuden siirrolle kunnilta/kuntayhtymiltä
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Alkuperäinen suunnitelma oli, että periaatteet omai-
suuden luovutukselle käsitellään syksyllä 2021, mutta kokouksessa toivottiin, että periaatteet saa-
taisiin hyväksyttäväksi jo keväällä 2021. Itse omaisuuden luovutukseen liittyvät toimenpiteet ajoittu-
vat kuitenkin syksylle 2021.

Liite – Periaatteet omaisuuden luovuttamiselle, luonnos

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun omaisuuden luovuttamisen periaatteista.
2. päättää hyväksyä liitteen ’Periaatteet omaisuuden luovuttamiselle’ osaksi liikkeen luovu-

tuksen pääsopimusta.



9

3. päättää lähettää liitteen ’Periaatteet omaisuuden luovuttamiselle’ kuntiin ja kuntayhtymiin
tiedoksi.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua omaisuuden luovuttamisen periaatteista ja hyväksyi
esityksen kohdat 2–3.

§ 9 Tukipalvelutyöryhmän tilannekatsaus ja esitykset poliittiselle ohjausryhmälle
Hallintojohtaja Juha Post

Poliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.2.2021 § 9 perustaa tukipalvelutyöryhmän, jonka
tehtävänä on ollut käsitellä siivouksen, ruokahuollon ja hankinnan järjestämistä kuntayhtymässä
sekä keskustella muista tukipalveluiksi tunnistettavista palveluista.

Tukipalvelutyöryhmä on toiminut 1.3.– 30.4. ja pitänyt tänä aikana yhteensä viisi kokousta. Kuntayh-
tymän puolelta valmistelutyöryhmässä oli puheenjohtajana strategiajohtaja ja valmistelijana hallinto-
johtaja. Jokaisella jäsenkunnalla oli mahdollisuus nimetä edustajansa valmistelutyöryhmään ja tä-
män lisäksi työryhmässä on ollut mukana kaksi henkilöstön edustajaa.

Tukipalvelutyöryhmä sai ensimmäisessä kokouksessa tilannekatsauksen valmistelusta, jonka jäl-
keen toisessa kokouksessa työryhmä käsitteli siivousta ja ruokahuoltoa, kolmannessa kokouksessa
hankinnan organisoitumista, neljännessä kokouksessa muita tukipalveluita sekä laati yhteenvedon
viimeisessä kokouksessa. Tukipalvelutyöryhmä antaa poliittiselle ohjausryhmälle erillisessä liittees-
sä olevat esitykset tukipalveluiden järjestämiseksi Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymässä.

Henkilöstön edustajat ovat jättäneet esitykseen liittyvän kannanoton

Liite 1 – Tukipalvelutyöryhmän esitykset poliittiselle ohjausryhmälle

Liite 2 – Henkilöstön edustajien kannanotto

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää hyväksyä tukipalvelutyöryhmän

1. yleiset esitykset
2. siivoukseen ja ruokahuoltoon liittyvät esitykset
3. hankinnan organisoimiseen liittyvät esitykset
4. muiden tukipalveluiden järjestämiseen liittyvät esitykset

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi tukipalvelutyöryhmän

1. yleiset esitykset.
2. siivoukseen ja ruokahuoltoon liittyvät esitykset.
3. hankinnan organisoimiseen liittyvät esitykset.
4. muiden tukipalveluiden järjestämiseen liittyvät esitykset.

§ 10 Yhdyspinnat – kotouttamiseen liittyvät rajanvetotarpeet
Strategiajohtaja Mats Brandt

Liikkeenluovutuksen ja vuoden 2022 talousarvion laadinnan valmistelujen yhteydessä, on hyvinvoin-
tialueen ja kuntien sovittava rajanvedosta niiden toimintojen osalta, jotka koskevat hyvinvointialueen
ja kuntien kotouttamista edistävää toimintaa.
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Pohjanmaan ELY-keskuksen kotouttamiskoordinaatioyhteistyöryhmän jäsenet ovat laatineet tilan-
nekuvan alueen kotouttamisen järjestämisestä.

Raportti on liitteenä.

Muutosprosessin käsittelemiseksi ehdotetaan:

1. Kunnat hoitavat myös jatkossa kotouttamista edistävän toiminnan koordinoinnin kotoutumi-
sen edistämisestä annetun lain mukaisesti (30.12.2010/1386). Kuntien tulee tarvittaessa ot-
taa kantaa siihen, mikä viranomainen/henkilöstö omassa kunnassa on jatkossa vastuussa
kotouttamislain mukaisesta kotouttamista edistävän toiminnan koordinoinnista ja/tai järjes-
tämisestä.

2. Kunnan on kotouttamislain mukaan tuotettava peruspalvelunsa ja toimenpiteensä kotoutta-
mista edistävällä tavalla. Näin ollen jokainen hyvinvointialueen toimiala on vastuussa siitä,
että toimialan toiminta edistää kotouttamista. Sosiaali- ja terveyskeskus -toimiala tarjoaa so-
siaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita, joita nykyisen lainsäädännön mukaisesti tarjo-
taan kaikille niitä tarvitseville kuntalaisille. Ennen organisaation toiminnan käynnistymistä
1.1.2022 määritetään, miten järjestetään sosiaalihuollon palvelut, jotka kohdennetaan niitä
sosiaalihuoltolain mukaan tarvitseville kunnan kotouttamispalvelujen asiakkaille. Mahdollis-
ten sosiaalihuoltopalveluiden päävastaavien tiedot ilmoitetaan kunnille. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää täydentävänä toimeentulotukena myönnettävän kotouttamistuen käytäntöihin ja
yhtenäistämiseen. Tarkoitus on luoda hyvät edellytykset yhtenäiselle kotouttamista edistä-
välle työlle, tiedonvaihdolle sekä asiakkaiden neuvonnalle kuntien ja hyvinvointialueen välil-
lä. Hyvinvointialueella järjestämistä johtavat sektorijohtaja Erkki Penttinen, sosiaalijohtaja
Carina Nåls ja toimialajohtaja Sofia Svartsjö.

3. Hyvinvointialueella nimetään instanssi, joka seuraa ja laskuttaa kuntia sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannuksista, jotka liittyvät kunnan ELY-keskuksen kanssa tehtyyn erityiskustan-
nuskorvaussopimukseen. Tästä raportoinnista vastaavat toimialajohtajat (voidaan käyttää
kaikilla hyvinvointialueen toimialoilla, esim. Sosiaali- ja terveyskeskus, Kuntoutus, Sairaala-
palvelut jne.) yhteistyössä talousjohtaja Lena Nystrandin kanssa. Alussa kuntien tulee siis
edelleen tehdä sopimuksia ELY-keskuksen kanssa sekä hoitaa KEHA-keskukselle jätettäviä
kustannuskorvaushakemuksia. Perusteluna tähän on osittain se, että kotouttamislakia uudis-
tetaan ja todennäköisesti on tulossa muutoksia valtion korvauksiin, ja siksi on turhaa tehdä
suuria muutoksia näiden sopimusten suhteen vielä tässä vaiheessa.

4. Jatkossa tarvitaan toimivaa yhteistyötä kuntien, ELY-keskuksen ja hyvinvointialueen välillä
asiakastietojärjestelmien kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala vastaa aloit-
teen tekemisestä käyttäjänäkökulman kehittämiseksi.

5. Kiintiöpakolaisten terveystarkastuksia varten laaditaan jatkossa yhtenäinen toimintamalli.
Kunnat vastaavat asiakkaiden neuvomisesta. Terveystarkastukset sekä aloite toimintamallin
kehittämiseksi hyvinvointialueella kuuluvat Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimialan tehtäviin.

6. Tulkkauspalvelujen järjestämisen ja kustannuskorvausten seurannan hoitaa tulkkauksen ti-
lannut taho. Tähän tarvitaan rutiineja kuntien kanssa, jotta hyvinvointialue pystyy tunnista-
maan, millaisia tulkkauskustannuksia voidaan korvata.
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7. Asiakkaan alkukartoituksen järjestämisen (ei asiakassuhdetta TE-palveluihin) hoitaa kunta.
Mikäli kyseessä on sosiaalitoimen asiakaspiiriin kuuluva henkilö, on sosiaalihuolto päävas-
tuussa alkukartoituksesta. Tässä tapauksessa meidän täytyy laatia yhteistyöprosessit. Alku-
kartoitus on tuolloin osa sosiaalihuollon asiakasdokumentaatiota, johon kunnan kotouttamis-
palveluilla, joka edelleen työskentelee ko. asiakkaan kanssa kotouttamislain mukaisesti, ei
ole pääsyä.

8. Kunnan asiakkaan kotouttamissuunnitelman (ei asiakassuhdetta TE-palveluihin) laatii kun-
nan kotouttamispalvelut. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa (palvelutarpeen arvioinnin
kautta) henkilön todetaan tarvitsevan sosiaalihuollon palveluita, on sosiaalihuolto vastuussa
kotouttamissuunnitelman laadinnasta, tuolloin tiiviissä yhteistyössä kunnan kotouttamispal-
velujen kanssa.

9. Kotouttamislain mukaisen jälkihuollon järjestämisestä päätetään kyseessä olevan viranomai-
sen mukaisesti, joko hyvinvointialueen, TE-palvelujen tai kuntien. Lastensuojelulakia sovelle-
taan lastensuojelun asiakkaisiin, kotouttamislaki rinnastaa kotouttamislain mukaisen jälki-
huollon lastensuojelulain mukaiseen jälkihuoltoon. Mikäli yksin saapuva 18 vuotta täyttänyt
nuori ei tarvitse sosiaalihuollon tukea, ei mielestäni ole mitään syytä sille, että tämä henkilö
olisi lastensuojelun asiakas. Tuolloin kunnan kotouttamispalvelujen tulee järjestää jälkihuol-
toa. Tähän tarvitaan yhteistyömallia. Tästä vastaavat sektorijohtaja Erkki Penttinen, sosiaali-
johtaja Carina Nåls ja toimialajohtaja Sofia Svartsjö.

10. Pitkällä tähtäimellä hyvinvointialue, kunnat ja muut toimijat kehittävät yhteistyörutiineja info-
ja neuvontapalvelupisteille, saatavilla olevien resurssien puitteissa.

11. Kotouttamista edistävälle kolmannen sektorin toimijalle myönnettävä tuki kuuluu kuntien teh-
täviin ja ei sisälly hyvinvointialueen talousarvioon.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä hyväksyy yllä olevat kotouttamista edistävän
toiminnan rajavedot

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi kotouttamista edistävän toiminnan rajanvedot (kohdat 1–11).

§ 11 Lähetekeskustelut
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista:

‒ ICT budjetti
‒ Organisaatio: toimialojen sisäinen tulosalue- ja tulosyksikköjako
‒ Puhelinnumeroiden siirtäminen kunnilta kuntayhtymään

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Käydyt lähetekeskustelut merkitään tiedoksi ja jatkovalmis-
telun tueksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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§ 12 Muut asiat
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

a) Tahtotila Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollosta hyvinvointialueuudistuksessa

Hallitus esittää hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoi-
men järjestämisen uudistamista. Hallitus on antanut esityksensä eduskunnalle 8. joulukuuta 2020.

Nykyisellään Soite tuottaa Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Marinin hallituksen
sosiaali- ja terveydenhuoltolakiesityksen mukaan Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan hyvinvointialuee-
seen.

Pohjanmaan tahtotilana on lähteä valmistelemaan tulevaa valtakunnallista hyvinvointialueuudistusta
siitä lähtökohdasta, että Pohjanmaan hyvinvointialue toimii järjestämisvastuussa, mutta Keski-
Pohjanmaan hyvinvointialue tuottaa palvelut.

Valmistelua ja ratkaisuja haetaan tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden väliaikaisten toimielinten
kesken ja asia tuodaan lopulta päätöksentekoa varten Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan hyvinvoin-
tialueen valtuustoille.

Valmistelutyöhön osallistetaan Kruunupyyn asukkaita ja luottamushenkilöitä.

Päätösehdotus: Kuntayhtymäjohtaja ehdottaa, että poliittinen ohjausryhmä hyväksyy tahtotilan ja
että asia viedään edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

b) Ohjausryhmälle annetaan tilannekatsaus valmisteltavista asioista:

― Talousarvioprosessi
― Yt-neuvotteluprosessi
― Toisen rekrytointikierroksen tilannekatsaus
― Aiesopimus Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollosta hyvinvointialueuudistuksessa

Kuntayhtymäjohtaja ehdottaa: a) että poliittinen ohjausryhmä hyväksyy tahtotilan Kruunu-
pyyn sosiaali- ja terveydenhuollosta hyvinvointialueuudistuksessa ja että asia viedään halli-
tukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi b) että muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi a) tahtotilan Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollosta hy-
vinvointialueuudistuksessa ja että asia viedään hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi,
muut asiat b) merkittiin tiedoksi.

§ 13 Seuraava kokous
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 16–18 ja toteutetaan todennäköisesti kokonaisuu-
dessaan Teams-yhteydellä. Pandemiatilanteen salliessa kokous pidetään Vaasan keskussairaalan
Auditorio Kotkassa (entinen Merihanhi) mutta tässäkin tapauksessa kokoukseen voi osallistua myös
etäyhteydellä. Kokouksen pitotapa ilmoitetaan kokouskutsussa.
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Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 14 Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Kokous päättyi klo 19.00.
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