
                                       PÖYTÄKIRJA                                              

1 
 

 

 

 

 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 2/2021 

 

Ajankohta: keskiviikko 15.9.2021 klo 10.00 – 10.57 

Paikka: TEAMS-kokous 

Kutsutut: väliaikaiseen toimielimen (VATE) varsinaiset jäsenet. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt 

osallistumasta kokoukseen, hänen tulee ilmoittaa siitä varajäsenelleen. 

Läsnäolijat: Läsnä (x), poissa (-) 

Varsinainen jäsen Läsnä/Poissa Varajäsen  Läsnä/Poissa 

Marina Kinnunen, puheenjohtaja x Mats Brandt, varapuheenjohtaja  

Pia-Maria Sjöström x Sofia Svartsjö  

Erkki Penttinen x Annica Sundberg  

(Leif Holmlund) vt. Pia Vähäkangas x Tony Pellfolk  

Peter Nieminen x Peter Riddar  

Marjo Orava x Arja Tuomaala  

Carina Nåhls x Alice Backström  

Juha Post x Maria Liukkonen  

Mats Brandt x Pia Nyman  

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl x Kerstin Granlund  

Lena Nystrand x Erica Backholm  

Petra Fager x Hanna Hattar  

Päivi Berg, sihteeri x Maria Hammar, varasihteeri  

Tero Mäki x Krister Fogelberg  

Otto Ilmonen  x Susanne Karlsson  

Kaija Metsänranta x Mikko Heiniluoma  

Stefan Svenfors x Gun Kapténs  

Rurik Ahlberg x Tom Holtti  

Juha Rikala x Tomas Häyry  

Mikaela Björklund x Mila Segervall  

Asiantuntija    

Suvi Einola x   
 

 



                                       PÖYTÄKIRJA                                              

2 
 

 

Elin Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 

Aika keskiviikko 15.9.2021 klo 10.00 – 10.57 

Paikka  TEAMS-kokous 

ASIALISTA 
 

 

Pykälä Asia 

§ 11 Kokouksen avaus 
§ 12 Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen laajentaminen asiantuntijajäsenellä 
§ 13 Pohjanmaan hyvinvointialueen etenemisen tarkistelu valtakunnallisen tiekartan avulla 
§ 14 Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvio 
§ 15 Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia 
§ 16 Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaelimen asettaminen 
§ 17 Muut asiat 
§ 18 Valmistelutoimielimen tehtävät ja ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen  
   osallistuminen 
§ 19 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
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§ 11. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 

- Todetaan kokoukseen osallistujat 

- Todetaan kokouksen laillisuus  

- Esityslistan hyväksyminen 

- Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa 

PÄÄTÖSESITYS:  

- Todetaan kokous avatuksi ja lailliseksi, hyväksytään esityslista ja valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkistajaa pöytäkirjan sähköistä tarkastamista varten. 

PÄÄTÖS: 

− Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.  

− Todettiin läsnäolijat.  

− Esityslistaksi hyväksyttiin myöhemmin toimitettu lista lisäpykälällä, joka koskee    

− väliaikaisen toimielimen tehtäviä ja aluevaaleja.  

− Kokous todettiin lailliseksi. 

− Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia-Maria Sjöström ja Erkki Penttinen. Pöytäkirja  

− tarkastetaan sähköisesti. 

  

§ 12. Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen laajentaminen asiantuntijajäsenellä 

HTT Suvi Einola on palkattu muutosjohtajaksi ajalle 30.8.2021-31.12.2022 päävastuunaan 

kansallisen hyvinvointialueuudistuksen koordinointi ja ohjaaminen kuntayhtymän johtajan 

alaisuudessa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtoryhmän tukena. 
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PÄÄTÖSESITYS:  

                   Suvi Einola osallistuu väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksiin asiantuntijana 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin, että Suvi Einola osallistuu väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksiin   

                   asiantuntijana. 

  

§ 13. Hyvinvointialueen etenemisen tarkistelu valtakunnallisen tiekartan avulla 

 

Väliaikaistoimielimelle annetaan tilannekuva hyvinvointikuntayhtymän ja hyvinvointialueen 

tilanteesta valtakunnallista tiekarttaa ja työsuunnitelmia hyödyntäen. Tiekartta tukee kunkin 

valmisteltavan kokonaisuuden suunnittelua, aikataulutusta ja toteuttamista.  

 

PÄÄTÖSESITYS: 

Merkitään tiedoksi tiekartan sisältö ja tämänhetkinen vaihe.  

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi tiekartan sisältö ja tämänhetkinen vaihe. 

  

§ 14. Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvio 

Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvio on laadittu ensimmäisten 
työsuunnitelmien pohjalta. STM:n myöntämä valtionavustus on yhteensä 613 571 euroa 
vuodelle 2021. Valtionavustus on siirtomäärärahaa ja sen käyttökohteet tarkentuvat syksyn 
2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä. Suurin osa menoista on asiantuntijapalveluita, 
jotka toteutetaan ostopalveluina Pojanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymältä.  

Talousarvio oheisessa taulukossa: 
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ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE - POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Temporära beredningsorganet - Väliaikainen valmistelutoimielin

BUDGET - TALOUSARVIO 2021

BU - TA            

1.7-31.12.2021

Understöd o birdrag - Tuet ja avustukset 613 571

Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 613 571

Personalkostnader - Henkilöstökulut 0

Sakkunnig o planeringstjänster -Asiantuntija- ja sunnittelupalvelut 550 000 *

Tjänste- och tjänsteförrättningsresor - Virka- ja virantoimitusmatkat 3 000

Övriga reserersättningar - Muut matkakorvaukset 1 000

Kosthållsjänster - Ravintopalvelut 3 571

Köpta tjänster - Palveluiden ostot 557 571

Inventarier o apparatur - Kalusto ja laitteet 1 000

   Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet 5 000

Material o förnödeneter - Aineet ja tarvikkeet 6 000

Hyror - Vuokrat 50 000

Verksamhetskostnader - Toimintakulut 613 571

Verksamhetsbidrag -Toimintakate 0

Årsbidrag - Vuosikate 0

RESULTAT - TULOS 0

*  Beredarna som köptjänster från välfärdsområdets personal

*  Valmistelijat ostopalveluina hyvinvointialueen henkilökunnasta  

PÄÄTÖSESITYS: 

Merkitään tiedoksi talousjohtajan esitys ja hyväksytään Pohjanmaan hyvinvointialueen 

vuoden 2021 talousarvio esityksen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

§ 15. Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia 

 

Hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen 

toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.  

 

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6. 2021 § 

20 laajasti osallistaen valmistellun Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategian. 

Kansallisen uudistuksen myötä hyvinvointialueen strategiaa on tarve täydentää mm. 

pelastustoimen ja erityishuoltopalveluiden osalta. Muutoin voimassa oleva strategia on 

ajantasainen. 
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PÄÄTÖSESITYS: 

- Esitetään, että hyvinvointialueen strategiaan vuosille 2023-25 liittyvä valmistelu tehdään 

hyödyntäen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiaa, jota täydennetään 

muun muassa pelastuslaitoksen ja erityishuoltopiirien mukaan tulemisen osalta. Työ 

käynnistyy osana kansallista hyvinvointialuevalmistelua.   

 

PÄÄTÖS: 
 -      Päätettiin esityksen mukaan. 

 
 

§ 16. Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaelimen asettaminen 

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen ja henkilöstön edustajien yhteistoiminta tulee 

organisoida. Lakimuutoksen myötä Pohjanmaan hyvinvointialuetta koskee laki työnantajan ja 

henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Kunta-ja 

hyvinvointialuetyönantajat KT suosittaa, että heti suunnittelutyön alkaessa nimetään elin, 

joka hoitaa edustavaa yhteistyömenettelyä, kunnes liikkeenluovutus ja toiminnan siirto ovat 

valmiita. KT suosittelee hyvinvointialueille, että työntekijöiden edustus järjestetään siten, 

että pääsopijajärjestöillä on kullakin kaksi paikkaa. Väliaikainen toimielin olisi edelleen 

työnantajan elin. 

Pääsopijajärjestöt 

- Julkisen alan unioni JAU ry 

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 

- Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry 

 

Sote ry, Juko ja JAU ovat myös ilmaisseet näkemyksensä sopimusorganisaatioiden 

edustuksesta yhteistyöelimessä (Liitteet 1 ja 2) 

Liite 1: Sote ry:n ilmoitus VATE:n johtohenkilöille 
Liite 2:  JUKO ja JAU kirje VATE-johdolle 

 

PÄÄTÖSESITYS: 

Puheenjohtaja esittää, että nimitetään Pohjanmaan yhteistyöryhmä niminen 

yhteistoimintaelin.  

 

Pääsopijaorganisaatioita pyydetään syyskuun aikana nimittämään kaksi 

edustajaa/pääsopijajärjestö ja näille varajäsenet. 

 

Yhteistyöryhmän työnantajajäseniä ovat 

― Marina Kinnunen (puheenjohtaja) /varajäsen Mats Brandt 

― Marjo Orava/ Varajäsen Carina Nåhls 

― Ann-Charlott Gröndahl (valmistelija) /varajäsen Juha Post 

 



                                       PÖYTÄKIRJA                                              

6 
 

Asiantuntijoita voidaan kutsua kokoukseen tarvittaessa. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että yhteistyöryhmän    

                           työnantajanjäseneksi nimetään myös Tero Mäki ja hänen varajäsenekseen Jarmo     

 Peltonen. Yhteistyöryhmän sihteerityöpanos tulee HR-yksiköstä. 

 

§ 17. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

§ 18. Valmistelutoimielimen tehtävät ja ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen  

                          osallistuminen 

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta 

ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta (/616/2021) määrittää väliaikaisen 

valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta § 10. Valmistelutoimielimen tehtävänä on 

yhteystyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy 

hyvinvointialueelle 

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset 
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi; 
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen; 
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien selvittämiseen; 
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien 
tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen; 
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan 
valintaa; 
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta; 
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen; 
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi 
liittyvät asiat; 
9) valmistella ja toteuttaa edellä 1–8 kohtia koskeva riskienhallinta. 

 

Toimeenpanolain § 16 määrittää ensimmäisiä aluevaaleja. Ensimmäiset aluevaalit 

toimitetaan sunnuntaina 23 päivänä tammikuuta 2022. Vaaleissa valittavan alevaltuuston 

toimikausi on 1.3.2022-31.5.2025. Ensimmäisiä aluevaaleja varten kunkin toimivaltaisen 

aluehallintoviraston tulee asettaa heti toimeenpanolain voimaan tultua toimialueensa 

hyvinvointialuetta varten aluevaalilautakunta. Aluevaalilautakunnan jäsenten tulee 

mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueen kunnissa edellisissä kuntavaaleissa 

ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Aluevaalilautakuntaan sovelletaan vaalilain 

(714/1998) pykäliä 12 a ja 12 b muilta osin. 

Oikeusministeriö on toimittanut kunnille 30.6.2021 kirjeen VN/16839/2021 Aluevaalit 

vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, 

vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym.  
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Aluevaalit toimitetaan kunnissa pääpiirteissään samalla tavalla kuin kuntavaalit, kuitenkin 
siten, että ehdokasasetteluun liittyvistä tehtävistä ja vaalien tuloksen vahvistamisesta 
huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan sijasta uusi viranomainen, aluevaalilautakunta. 
Aluevaalilautakunnan asettaa aluevaltuusto, mutta ensimmäisissä aluevaaleissa 
kuitenkin aluehallintovirasto. 

 
Työnjako eri vaaliviranomaisten välillä aluevaaleissa on ohjekirjeessä kuvattu ja se on 

pääpiirteittäin seuraava: 

Kunnan vaaliviranomaiset: 
 
Kunnan keskusvaalilautakunta: 
− ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt, 
− vaaleista tiedottaminen kunnassa, 
− ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus, 
− ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta sekä vahvistettujen 
− äänimäärien ilmoittaminen vaalitietojärjestelmän välityksellä aluevaalilautakunnalle. 
 
Vaalitoimitsijat ja vaalitoimikunnat: 
− ennakkoäänestyksen toimittaminen. 
 
Vaalilautakunnat: 
− vaalipäivän äänestyksen toimittaminen ja äänten alustava laskenta. 
 
Aluevaalilautakunta: 
− ehdokashakemusten käsittely sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen ja 

                                 sen jakelu hyvinvointialueen kunnille, 
− vaalien tuloksen vahvistaminen hyvinvointialueen tasolla (kuntien ilmoittamien 

äänimäärien laskeminen yhteen ja mahdolliset arvonnat). 
 

Vaalipiirilautakunnilla ei ole aluevaaleissa mitään tehtäviä.  

Väliaikaiselle toimielimelle ei ohjekirjeessä eikä lainsäädännössä ole määrätty vaaleihin 

liittyen tehtävää. Vaalien järjestäminen ja toimeenpano on kuntien järjestämisvastuulla 

oikeusministeriön ohjeistuksen mukaisesti. 

Kunnissa kunnanhallitusten tehtävänä on mm. ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipaikkojen 
äänestyspaikkojen määrääminen, äänestyspaikkatietojen ja muiden tietojen merkitseminen 
vaalitietojärjestelmään. Koronapandemia aiheuttaa omat eritysjärjestelynsä, joista ministeriö 
vielä lähempänä tarkemmin ohjeistaa. Ohjekirje VN/16839/2021 sisältää myös kunnan 
vaaliviranomaisia (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta, vaalitoimikunta, 
vaalitoimitsija, vaaliavustaja) koskevat kelpoisuus- ja esteellisyyssäännöt sekä ohjeet 
vaalitietojärjestelmän käytöstä. Oikeusministeriö avaa vaalimateriaalin tilausjärjestelmän 
keskusvaalilautakuntien käyttöön 27.9.2021. Vaalimateriaalin jakelu keskusvaalilautakunnille 
suoritetaan 15.11.2021 lukien. Vaaliohjeet ja vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VAT-
ohjeet) jaetaan keskusvaalilautakunnille 25.10.2021 lukien, kuitenkin niin, että VAT-ohjeet 
nro 1 ja 2b jaetaan kunnille jo 10.9.2021 lukien. Kuntien vaalikoulutus tapahtuu verkossa ja 
oikeusministeriö laatii ohjeistukseen verkkoon marraskuussa 2021. 
 
Lisätietoja vaaleihin liittyen löytyy sivustolta www.vaalit.fi 
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Oikeusministeriö lähetti 14.9.2021 väliaikaisille toimielimille ensimmäisen infokirjeen 

aluevaaleja 2022 koskien (Liite 3, VN/16839/2021). Kirjeessä tiedotetaan 

alevaalilautakunnan työn hallinnollisesta tukemisesta. Käytännössä tuki alevaalilautakunnalle 

tarkoittaa mm. seuraavaa: kokouskaupunki ja kokouspaikka, sihteeristö ja muu henkilöstö, 

palkkiot, IT-laitteet, koulutus ja ohjeistus sekä yhteystiedot. 

Liite 1: Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, 

vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym. 

Liite 2: Vuoden 2022 aluevaalien aikataulua kootusti (sisältyy liitteeseen 1). 

Liite 3: Aluevaalit 2022: Aluevaalilautakunnan työn hallinnollinen tukeminen. 

 

PÄÄTÖSESITYS: 

Puheenjohtaja esittää, että väliaikaistoimielin merkitsee asian tiedoksi. 

PÄÄTÖS:        Merkittiin tiedoksi. 

 

§ 19. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

 - Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 10.57 

 - seuraava kokous keskiviikkona 27.10. klo 10.30 – 12.30 

 

Tarkastettu ja hyväksytty sähköisesti  

16.9.2021 Pia-Maria Sjöström   16.9.2021 Erkki Penttinen 


