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Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 4/2021 

 

Ajankohta: Maantantai 15.11.2021 klo 9.00 – 9.55 

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 - Pia Nyman x 

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl - Kerstin Granlund x 

Lena Nystrand x Erica Backholm  

Petra Fager x Hanna Hattar  

Päivi Berg, sihteeri x Maria Hammar, varasihteeri  

Tero Mäki x Krister Fogelberg  

Otto Ilmonen  - 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   

Kimmo Tiira § 32-33 x   
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ASIALISTA 
 

Pykälä 

§ 28 Kokouksen avaus 
§ 29 Eroanomus väliaikaisen toimielimen jäsenyydestä 
§ 30 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun etenemisen seuranta 
§ 31 Voimaanpanolain mukaisten selvitysten tekeminen 
§ 32 Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden merkintä  
§ 33 Alueellinen asiakas- ja potilastietojen katselinohjelmisto mAltti 
§ 34 Aluevaalilautakunnan postiosoitteesta ja käyntiosoitteesta sopiminen  
§ 35 Aluevaalilautakunnan talousarvioesitys väliaikaiselle valmistelutoimielimelle 
§ 36  Muut asiat 
§ 37 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

 

§ 28 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: 

− Todettiin kokous avatuksi ja lailliseksi, hyväksyttiin käsiteltäväksi päivitetty esityslista (§ 

31 osalta päivitys, työryhmien jäsenet) ja valittiin kaksi pöytäkirjantarkistajaa pöytäkirjan 

sähköistä tarkastamista varten. 

− Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Orava ja Carina Nåhls. 

 

 

§ 29 Eroanomus väliaikaisen toimielimen jäsenyydestä 

Strategiajohtaja Mats Brandt on 10.11.2021 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Pohjanmaan 

väliaikaisen toimielimen jäsenyydestä.  

PÄÄTÖSESITYS:  

 

Väliaikainen toimielin 

1. myöntää Mats Brandtille eron 

2. valitsee uuden varapuheenjohtajan.   

 PÄÄTÖS:  

Väliaikainen toimielin 
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1. myönsi Mats Brandtille eron väliaikaisen toimielimen jäsenyydestä 15.11.2021 alkaen 

2. valitsi uudeksi varapuheenjohtajaksi pelastusjohtaja Tero Mäen. 

3. päätti, että Pia Nyman toimii jäsenenä väliaikaisessa toimielimessä 15.11.2021 alkaen. 

  

 

§ 30 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun etenemisen seuranta 

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 valmistelun tilanne ja jatkosuunnitelma johtajan antaman   

                   tilannekatsauksen mukaisesti. Tilannekuva toimitetaan pöytäkirjan liitteenä.  

 

Lisäksi merkitään tiedoksi Närpiöstä esiin nostettu toive, että vaikuttamistoimielimiin 

toivotaan edustus jokaisesta kunnasta. Lisäksi pyydettiin kiinnittämään huomioita riittävään 

sihteeriresurssiin. 

 

Tuotiin esiin myös,  että kaksikielisten hyvinvointialuedien yhteistyö ja yhteistyövelvoitteen 

mukainen sopiminen ei toistaiseksi ole edennyt. Sovittiin, että yhteistyön kehittämistä ja 

toteutumista tullaan seuraamaan 2022. 

 

  

§ 31 Voimaanpanolain mukaisten selvitysten tekeminen 

 

Väliaikaistoimielimen on käynnistettävä selvitykset pelastuslaitosten, erityishuoltopiirien ja 

Kruunupyyn sekä Korsnäsin sosiaalihuollon henkilöstöstä, omaisuudesta, varallisuudesta, 

sopimuksista ja kiinteistöistä, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.  

 

Voimaanpanolaissa on säädetty seuraavasti:  

 

12 § Velvollisuus osallistua valmisteluun 

Kunkin hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-

alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen sekä tarvittaessa 

muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 

käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua. 

 

26 § Selvitys kunnasta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta 

vuokrattavista toimitiloista 

Kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 

23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä 
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olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi 

samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän 

henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

Tehtävää selvitystyötä varten on tarpeen perustaa työryhmät valmistelemaan 1) 

pelastustoimen, 2) Kruunupyyn ja 3) erityishuoltopiirien osalta voimaanpanolain mukaisia 

selvityksiä ja edistämään yhdistymistyötä.  

Henkilöstön, talouden, ICT:n ja hallinnon kokonaisuuksien selvitystyö ja valmistelut jatkuvat 

kyseisten osa-alueiden hyvinvointialueella toimivien viranhaltijoiden johtamina.  

1) Pelastustoimi 

 

• Tero Mäki, räddningsdirektör (of)- Pelastustoimen johtaja (pj) 

• Peter Dahlström, ekonomisakkunnig- talousasiantuntija 

• Krister Fogelberg, räddningschef - pelastuspäällikkö  

• Jarmo Peltonen, kretsbrandchef - aluepäällikkö  

• Thomas Nyqvist, riskhanteringschef - riskienhallintapäällikkö  

• Mellersta Österbottens representation - Keski-Pohjanmaan edustus  

• Taneli Väyrynen, ledande läkare, akutverksamhet- akuuttitoiminnan johtava 

lääkäri 

• Suvi Einola, förändringsledare- muutosjohtaja (Sekr.–siht.) 

 

2) Kruunupyy 

• Malin Brännkärr, kommundirektör – kunnanjohtaja 
• Åsa Rönnqvist, hemvården – kotihoito 
• Carina Kainberg, hälsovården, inkl. läkarmottagingen – terveydenhoito, sis. 

lääkäripalvelut 
• Josefine Ådahl-Dahlnäs eller/tai Ulla Forsbacka, boende - asumispalvelut 
• Sonja Tallgård, handikappservice (boende och dagcenter) – vammaispalvelut 

(asumispalvelut ja toimintakeskus) 
• Leila Hagqvist, munhälsovården – suun terveydenhoito 
• Anu Vähärautio, rådgivning, skol- och studerandehälsovård- neuvola, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto 
• X, socialservice (vuxensociavård, barnskydd, handikappservice) – sosiaalipalvelut 

(aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut) 
• Marina Kinnunen, direktör-johtaja (ordför, puh.joht). 
• Pia-Maria Sjöström, sektordirektör (barn, unga och familjer) – sektorijohtaja 

(lapset, nuoret ja perheet) 
• Erkki Penttinen, sektordirektör (arbetsföra) – sektorijohtaja (työikäiset) 
• Pia Vähäkangas, tf. sektordirektör (äldre) – vt. Sektorijohtaja (ikäihmiset) 
• Peter Nieminen, chefsöverläkere – johtajaylilääkäri 
• Marjo Orava, chefsöverskötare – johtajaylihoitaja 
• Carina Nåhls, socialdirektör – sosiaalijohtaja 
• Petra Fager, kommunikationsdirektör - viestintäjohtaja 
• Päivi Berg, enhetschef, (sekr) – yksikönpäällikkö (siht). 

 
 
 



                                       PÖYTÄKIRJA                                             

5 
 

 
 

3) Erityishuoltopiirit 
 

• Otto Ilmonen, samkommunsdirektör- kuntayhtymän johtaja 
• Otto Domars, verksamhetschef - toiminnanjohtaja 
• Kaija Metsänranta, samkommunsdirektör - kuntayhtymän johtaja 
• Mikko Heiniluoma, servicechef - palvelupäällikkö 
• Erkki Penttinen, (ordför - pj) sektordirektör (arbetsföra) – sektorijohtaja 

(työikäiset) 

• Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektör (Rehabilitering)- toimialajohtaja 
(kuntoutus) 

• Liselotte Lund-Enholm, förvaltningschef- hallintopäällikkö (sekr - siht) 
• Pia-Maria Sjöström, sektordirektör – sektorijohtaja 
• Representation av Sohe-center - sote- keskuksen edustus  
• Representation av psykosociala tjänster - psykososiaalisten palvelujen edustus 
• Representation av klientorganisation - asiakasjärjestön edustus  
• Erfarenhetexpert - kokemusasiantuntija   

PÄÄTÖSESITYS: 

Esitetään, että  

1. väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja nimeää työryhmät valmistelemaan 1) 

pelastustoimen, 2) Kruunupyyn ja 3) erityishuoltopiirien osalta voimaanpanolain 

mukaisia selvityksiä ja edistämään yhdistymistyötä.  

2. Työryhmien alustavat kokoonpanot merkitään tiedoksi. Väliaikaisen toimielimen 

puheenjohtajalle myönnetään oikeus tarvittaessa tarkistaa kokoonpanoja. Työryhmiin 

voidaan kutsua lisäksi tarvittavia asiantuntijoita. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan kohdat 1-2 

  

§ 32 Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden merkintä 

Pohjanmaan hyvinvointialue on julkisyhteisö, jota koskee hankintalaki (Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Pohjanmaan hyvinvointialue on 
kiinnostunut osallistumaan Kuntien Tieran verkkokauppa-puitesopimukseen. Puitejärjestelyyn 
liittyvän tahon on oltava Kuntien Tiera Oy:n omistaja ennen kuin se voi aloittaa puitejärjestelyn 
käytön.  

Oheismateriaali 1: Osakepäätös_ osakeannin ehdot 
Oheismateriaali 2: Tiera_ yhteisösäännöt 
Oheismateriaali 3: Osakkeenomistajan sitoumus_kuntayhtymät hyvinvointialueet 

Oheismateriaali 4: Merkintäsitoumus 1.6.2021 

Oheismateriaali 5: Tiera verkkokauppa plus 

      PÄÄTÖSESITYS: 

Esitetään, että  Pohjanmaan hyvinvointialue päättää merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita 10 

kappaletta hintaan 2 euroa kappaleelta (kokonaishinta 20 €) 
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Valtuutetaan väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja  hoitamaan merkinnän vaatimat 

käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin, että merkitään Kuntien Tiera Oy:n osakkeita yhteensä 10 kappaletta 

kokonaishintaan 20 €. Väliaikaisen toimielimen puheenjohtajalle myönnettiin valtuudet 

hoitaa tarvittavat käytännön toimenpiteet. 

 
 
       § 33 Alueellinen asiakas- ja potilastietojen katselinohjelmisto mAltti.  

 

Alueellisessa ICT-ohjausryhmässä käsiteltiin ja hyväksyttiin 17.6.2021 valmistelun 

loppuraportti vuoden 2021 minimiprojekteista Pohjanmaan hyvinvointialueen 

muodostamiseksi ja käyntiin lähdön varmistamiseksi.  Minimiprojekti pitivät sisällään 

hallinnollisten uudistusten ja tukitoimintojen sekä pakollisten ICT- ja sovellusmuutosten 

lisäksi myös optiot asiakkaan- ja potilaan tilannekuva katselin-ohjelmiston käyttöönotosta 

sekä yhteisestä sosiaali-Abilitasta.  

Tällä hetkellä Pohjanmaalla on käytössä useita erillisiä potilastietojärjestelmiä (Lifecare, 

Pegasos, Esko, Abilita) sekä asiakastietojärjestelmiä (Abilita, Pro Consona). Järjestelmiä ei ole 

integroitu toimimaan yhdessä eikä yhdenkään järjestelmän kautta ole mahdollista saada 

kokonaiskuvaa asiakkaan tai potilaan tilanteesta. Ammattilaisille halutaan kuitenkin tarjota 

tilannekuva potilaasta ja asiakkaasta helpottamaan työskentelyä. Tämän katselin-

ohjelmiston kautta ammattilaisen on mahdollista saada tilannekuva potilaasta ja asiakkaasta 

katsottavaksi vaikka tiedot ovatkin toisistaan erillisissä järjestelmissä. Tietoja voidaan 

katsella, mutta ei päivittää takasin perusjärjestelmiin. Tämä on suunniteltu toteutettavan 

2M-IT:n valmiiksi kilpailuttamalla Fujitsun aluetietojärjestelmällä. Valmisteluvaiheessa 

ratkaisua on kutsuttu nimellä Asiakas- ja potilastietojen katselinohjelmisto, mAltti. 

Päätoimittajat (Fujitsu ja 2M-IT) ehdottavat kaksivaiheista etenemismallia. 

1. vaihe:  

Modulaarisen potilastiedon tilannenäkymää 2M-IT:n ympäristöön 

integroituna palveluna. 

Tietosisällön pohjana käytetään KELAn Kanta-järjestelmistä saatavaa tietoa. 

Projektin vaiheessa 2 tätä näkymää rikastetaan valituista järjestelmistä 

saatavilla sovituilla tiedoilla. 

2. vaihe:  

Potilastiedon tilannenäkymää rikastetaan projektin toisessa vaiheessa 

seuraavilla potilastietojärjestelmillä: Lifecare, Pegasos, Esko ja Abilita. 

Toinen vaihe alkaa työpajoilla, joissa määritellään potilastietojärjestelmien 

integraatioiden toteutus yhdessä Toimittajien, Tilaajan ja Asiakkaan 

ammattilaisten kanssa.  
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Työpajojen jälkeen potilaan tilannekuvan työmääräarvio tarkentuu ennen 

toisen vaiheen toteutusvaiheeseen siirtymistä.  

Sosiaalihuollon integraatiota ei ole arvioitu, vaan se tehdään erillisenä 

projektina Abilita-konsolidation jälkeen. 

Kustannusarviot: 

1. vaihe:  perusjärjestelmän KELAn kanta-käyttö, 284 000 Eur 

 

2. vaihe: integraatiot työpajat toimittajien kanssa, 21 816 Eur 

Integraatioiden toteutus, testaus ja käyttöönotto 474 640 Eur   

Toimittajien työt yhteensä 780 456 Eur. 

Jatkuvan palvelun kustannus (SaaS-Palvelu, joka sisältää 2M-IT-osuuden) 29 

000 Eur/kk.                             

       PÄÄTÖSESITYS 

Ehdotetaan, että käynnistetään ensimmäisen vaiheen perusjärjestelmän toteutus ja vaiheen 

2. työpajat rinnakkain. 

Projekti on sisällytetty Valtionavustushakemukseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen.  

Lisäksi ehdotetaan että, tilannekuva-projekti priorisoidaan toteutettavaksi ko. 

valtionavustuksella vuonna 2022. 

PÄÄTÖS:    

Hyväksyttiin esityksen mukaan, toteutetaan vaiheet 1 ja 2 esityksen mukaan.  

 

     § 34 Aluevaalilautakunnan postiosoitteesta ja käyntiosoitteesta sopiminen  

 

Aluevaalilautakunta kokoontui 8.11.2021 ja päätti kokouksessaan ehdottaa väliaikaiselle 

toimielimelle postiosoitetta ja käyntiosoitetta liitteen mukaisesti. 

Liite 1: Aluevaalilautakunta 8.11.2021 §6, postiosoite ja käyntiosoite 
 

PÄÄTÖSESITYS:  

Esittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että aluevaalilautakunta kokoontuu Vaasan 
keskussairaalan tiloissa. Aluevaalilautakunnan postiosoite ja käyntiosoite on Hietalahdenkatu 
2-4, 65130 Vaasa. 

 

PÄÄTÖS:    

                  Hyväksyttiin esityksen mukaan.  
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§ 35 Aluevaalilautakunnan talousarvioesitys väliaikaiselle valmistelutoimielimelle 

Aluevaalilautakunta kokoontui 8.11.2021 ja päätti kokouksessaan ehdottaa väliaikaiselle 

toimielimelle talousarvion tarkistusta oheisen liitteen mukaisesti. 

Liite 1: Aluevaalilautakunta 8.11.2021 §7, talousarvioesitys 
 

PÄÄTÖSESITYS: 

Aluevaalilautakunta esittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että aluevaalilautakunnan 

talousarvioksi hyväksytään 25 000€ (aiemmin hyväksytty 20 000€, lisäys 5000€ 

painokuluihin) 

PÄÄTÖS:    

                           Hyväksyttiin talousarvioksi 25 000 € esityksen mukaisesti.   

 

 

  § 36  Muut asiat 

Toimitetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-hankehakemus väliaikaiselle toimielimelle 

tiedoksi oheismateriaalin mukaisesti: 

Oheismateriaali 1: Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-muutoksen valtionavustushakemus  

Oheismateriaali 2: Valtionavustus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen 

      PÄÄTÖSESITYS: 

                           Merkitään tiedoksi. 

PÄÄTÖS:    

                           Merkittiin tiedoksi.    

 

      § 37 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 - seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 8.12.2021  klo 10.30– 12.30,  

              mutta kokous perutaan (samaan aikaan on hyvinvointialueneuvottelut ministeriön ja  

              THL:n kanssa).  

             - Vuoden 2022 kokousaikataulu: 

 Tiistai 11.1.2022 klo 13-15 

 Tiistai 15.2.2022 klo 13-15 

 tarvittaessa tiistai  8.3. 2022 klo 13-15 

             - Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 9.55 

 

 

Tarkastettu ja hyväksytty sähköisesti  

15.11.2021 Marjo Orava  15.11.2021 Carina Nåhls  


