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Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 3/2021 

 

Ajankohta: Tiistai 12.10.2021 klo 16.00 – 17.00 

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  Mats Brandt, varapuheenjohtaja  

Pia-Maria Sjöström  Sofia Svartsjö  

Erkki Penttinen  Annica Sundberg  

(Leif Holmlund) vt. Pia Vähäkangas  Tony Pellfolk  

Peter Nieminen  Peter Riddar  

Marjo Orava  Arja Tuomaala  

Carina Nåhls  Alice Backström  

Juha Post  Maria Liukkonen  

Mats Brandt  Pia Nyman  

Mari Plukka  Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl  Kerstin Granlund  

Lena Nystrand  Erica Backholm  

Petra Fager  Hanna Hattar  

Päivi Berg, sihteeri  Maria Hammar, varasihteeri  

Tero Mäki  Krister Fogelberg  

Otto Ilmonen   Susanne Karlsson  

Kaija Metsänranta  Mikko Heiniluoma  

Stefan Svenfors  Gun Kapténs  

Rurik Ahlberg  Tom Holtti  

Juha Rikala  Tomas Häyry  

Mikaela Björklund  Mila Segervall  

Asiantuntija    

Suvi Einola    

Kimmo Tiira, § 22    
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Elin Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 

Aika Tiistai 12.10.2021 klo 16-00 -17.00 

Paikka  TEAMS-kokous 

ASIALISTA 
 

 

Pykälä Asia 

§ 20 Kokouksen avaus 
§ 21 Tilannekuva 
§ 22 ICT-valtionavustuksen hakeminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen      
         uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen  
§ 23 Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, täydennyshaku 
§ 24 Aluevaalien järjestäminen ja palkkiot 
§ 25 2M-IT OY:n osakkeiden merkintä 
§ 26 Väliaikaisen toimielimen hankintavaltuudet 
§ 27 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 

 

 

§ 20. 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: 

− x 

  

§ 21. 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: xx 
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§ 22. ICT-valtionavustuksen hakeminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen     

                uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen  

ICT-valtionavustuksen muutosrahoitushaku avautui hyvinvointialueille 16.9.2021 klo 9.00 ja 

päättyy 22.10.2021 klo 23.59 (hakuaika 6 viikkoa). Valtioneuvoston asetus hyväksyttiin 

13.9.2021, jossa säädetään perusteet hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-

yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon  

muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026. Valtionavustuksen haun toinen vaihe 

käynnistynee vuoden 2022 aikana. Valtioavustus jaetaan valtionavustuslain 5§ mukaisena 

erityisavustuksena, eli jako perustuu alueiden valmistelemiin hankesuunnitelmiin. 

Avustukseen ei sisälly omavastuuosuutta.  

 

Valtionavustuksen hakemus on jätettävä ennen seuraavaa väliaikaisen toimielimen kokousta 

27.10.2021. Hakemuksen kiireellisen aikataulun takia hyvinvointialue hankkii 2M-IT:ltä 

asiantuntijatyötä alueellisen ICT-muutoksen sekä toiminnallisen muutoksen tueksi, 

rahoitushakemusten ja hankesuunnitelmien valmisteluun. Tässä väliaikaisen 

toimielimen kokouksessa ei ole vielä esittää hakemuksen lopullista versiota, joten 

ehdotetaan, että valtionavustushakemus lähetetään määräaikaan mennessä siten, että 

väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja ja hyvinvointialueen hallintojohtaja tarkistavat ja 

allekirjoittavat hakemuksen ennen lähettämistä. Lähetetty valtionavustushakemus 

Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-toimeenpanosta vuosille 2021-2022 tuodaan tiedoksi 

seuraavaan väliaikaisen toimielimen kokoukseen.  

 

STM:n rahoituspäätöksen jälkeen selviää rahoitusmäärä ja rahoitettavat kohteet, joiden 

perusteella laaditaan sitten lopullinen ICT-toimeenpanosuunnitelma.  

 

Alueellinen ICT-päällikkö Kimmo Tiira esittelee hankehakemusluonnosta 2021-2022 

kokouksessa ja antaa väliaikaistoimielimelle yleiskatsauksen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

ICT-kehittämisestä 

 

Liite: STM ICT valtionavustus hakuohje 

Liite: STM ICT valitionavustushakulomake 

PÄÄTÖSESITYS: 

Esitetään, että väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja ja hyvinvointialueen hallintojohtaja 

saavat toimivallan hyväksyä ja lähettää ICT hankehakemuksen annetun määräajan puitteissa. 

Hakemus tuodaan tiedoksi seuraavaan Vaten kokoukseen 27.10.21.  

PÄÄTÖS: x 

  

§ 23. Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, täydennyshaku 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Pohjanmaalla- hankkeen tavoitteena on kehittää 
Pohjanmaan hyvinvointialueen peruspalveluita vuosina 2020–2022. Tavoitteena on kehittää 
asiakasta lähellä olevia palveluita esimerkiksi valtakunnallisilla digitaalisilla työkaluilla, jotka 
ovat muokattu alueemme tarpeisiin.  Pohjanmaan tulevaisuuden Sote-keskushankkeen 
hallinnoija on Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP). 
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 Sosiaali- ja terveysministeriön täydentävä valtionavustushaku Tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskus-ohjelmaan vuosille 2020–2023 avautui maanantaina 16. elokuuta ja päättyy 
15.10.2021 klo 16.15.  

Vuoden 2021 haku on jatkorahoitushaku, jolla täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja 
jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä hankekekokonaisuutta. Täydennyshakua on valmisteltu 
alueen nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa sekä järjestöjen ja 
yhdistysten kanssa. Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, 
jotka ovat hallinnoineet vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman 
mukaista valtionavustusta.  Hakuoppaan mukaan vuoden 2023 alusta lukien hankkeiden 
vastuu tulee siirtää hyvinvointialueiden vastuulle. Ennen rahoitushakemuksen jättämistä 
hyvinvointialueen väliaikaiselta toimielimeltä edellytetään myös sitoutumista hankkeen 
vastaanottamiseen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.  

Jatkohankkeessa aiempia painopistealueita syvennetään edelleen: näitä ovat etäkuntoutus, 
IPC-menetelmän laajentaminen kaikkiin ikäryhmiin, perhekeskustoimintamallin 
systemaattinen käyttöönotto ja digitaalisten työvälineden laajempi käyttöönotto. Uusia 
teemoja ovat mm. palveluohjauksen systemaattinen käyttöönotto perhekeskustoiminnassa 
ja ohjausprosessin kehittäminen ikäihmisten hoidossa ja –asumisessa, sotekeskustoiminnan 
kehittäminen mm. palveluihin pääsy, sosiaalityön prosessit, ja maksuttoman 
ehkäisyneuvonnan pilotti, riippuvuuspalvelut, suun terveydenhoito, moniammatillinen 
tiimityö, työkaluja perhekeskustoimintaan (tarkemmin nähtävillä liitteessä).  

Sektorijohtaja/projektijohtaja Pia Vähäkangas esittelee hankehakemusluonnosta ja antaa 
yleiskatsauksen Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta.   

Liite: Tulevaisuuden sote-keskushanke_5.10.2021 

PÄÄTÖSESITYS: 

Esitetään, että Pohjanmaan hyvinvointialue sitoutuu vastaanottamaan tulevaisuuden sote-

keskushankkeen hallinnointivastuun 2023 alusta alkaen, mikäli STM myöntää 

valtionavustusta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle.  

PÄÄTÖS: x 

 

§ 24. Aluevaalien järjestäminen ja palkkiot 

Hyvinvointialueen ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Ennakkoäänestys on 12.-

18.1.2022. AVI asettaa aluevaalilautakunnan syyskuussa 2021. Sen tehtävänä on aluevaalien 

ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen. 

Ehdokashakemukset on jätettävä 14.12.2021 klo 16 mennessä. Aluevaalilautakunta vahvistaa 

vaalin tuloksen 26.1.2022.  

Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, 

vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimivat myös aluevaaleissa normaaliin tapaan. 

Aluevaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan 

kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. Aluevaalilautakunnan tehtäväksi jää kuntien 

tuloksen yhdistäminen koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen 
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määrääminen. Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvista 

kustannuksista.  

Kunnat vastaavat nykyiseen tapaan kuntien vaaliviranomaisten toiminnasta aiheutuvista 

kustannuksista. Voimaanpanolain mukaan valtio korvaa kuntien kulut aluevaaleista. Vaalilain 

188 §:n 2 momentin mukaan aluevaalilautakunnan kustannuksista vastaa hyvinvointialue ja 

aluevaalilautakunnan jäsenille maksetaan palkkiot hyvinvointialueen varoista.  

Aluevaalilautakunnan kokousten määräksi on arvioitu 5. Valmistelutoimielin päättää 

maksettavista kokous-, työtunti- ym. palkkiosta. Palkkiotason määrää kukin hyvinvointialue 

itse, mutta sen tulee olla yhdenmukainen sen alueen kanssa, missä aluevaalilautakunta tulee 

kokoontumaan.   

PÄÄTÖSESITYS: 

Esitetään, että aluevaalilautakunnan kokouspalkkio 150€/kokous, ja että tämä palkkio 

maksetaan myös kokoukseen osallistuville viranhaltijoille. Aluevaalilautakunta voi palkata 

asiantuntijoita ja avustavaa henkilöstöä tehtävien vaatiman määrän. Maksettavista, 

kohtuullisista palkkioista päättää aluevaalilautakunta. Päätetään, että vaalihenkilöstön 

palkkiot maksaa Pohjanmaan hyvinvointialue.  

PÄÄTÖS: 

x 

 

§ 25. 2M-IT OY:n osakkeiden merkintä 

 

Pohjanmaan hyvinvointialue on julkisyhteisö, jota koskee hankintalaki (Laki julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Tällä hetkellä 2M –IT tuottaa 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ICT-palvelut.  2M-IT on in-house-yhtiö. 

 

Hyvinvointialue hakee valtionavustusta ICT muutostöihin STM:ltä. Rahoitusta on tarkoitus 

käyttää mm. 2m-IT:ltä hankittaviin palveluihin. Hyvinvointialueen toimeenpanoa helpottaa 

se, että 2M-IT on hyvinvointialueen sidosyksikkö.   

  

PÄÄTÖSESITYS: 

Esitetään, että  Pohjanmaan hyvinvointialue päättää merkitä 2M-IT:n osakkeita X kappaletta 

hintaan x euroa kappaleelta (kokonaishinta xx €) 

Valtuutetaan väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja  hoitamaan merkinnän vaatimat 

käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset. 

PÄÄTÖS: 

x 
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§ 26. Väliaikaisen toimielimen hankintavaltuudet 

 

Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Väliaikaisen toimielimen aikana on tehtävä 

hankintoja. Jokaisen hankinnan tuominen väliaikaiseen toimielimeen ei ole 

tarkoituksenmukaista ja siksi hankintavaltuuksia on sytä delegoida viranhaltijoille.  

 

PÄÄTÖSESITYS: 

 

Esitetään, että hankintavaltuudet myönnetään takautuvasti 1.7.2021 alkaen siten, että 

1) väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja voi tehdä hankintapäätöksen enintään 100 000 

€:n suuruisista ICT-hankinnoista 

2) väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja yhdessä hyvinvointialueen hallintojohtajan kanssa 

voivat tehdä hankintapäätöksen enintään 500 000 €:n suuruisista ICT-hankinnoista 

3) väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja voi tehdä hankintapäätöksen kansallisen 

kynnysarvon alittavista hankinnoista muista kuin ICT-hankinnoista 

4) Muista hankinnoista päättää väliaikainen toimielin. 

  

PÄÄTÖS: 

 x 

 

§ 27. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

 - Puheenjohtaja päättää kokouksen klo x.xx 

 - seuraava kokous keskiviikkona 27.10.2021  klo 10.30 – 12.30 

 

 


