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Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 

järjestäytymiskokous 1/2021 

 

Ajankohta: perjantai 2.7.2021 klo 9:30 – 10:35 

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 x Tony Pellfolk  

Peter Nieminen x Peter Riddar  

Marjo Orava x Arja Tuomaala  

Carina Nåhls - Alice Backström x 

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 (1.8. 2021 alkaen) - Susanne Karlsson x 

Kaija Metsänranta x Mikko Heiniluoma  

Stefan Svenfors x klo 9.58 Gun Kapténs  

Rurik Ahlberg x Tom Holtti  

Juha Rikala x Tomas Häyry  

Mikaela Björklund x Mila Segervall  
 

 

§ 1. Kokouksen avaus 

 

- Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäisen 

kokouksen on kutsunut koolle Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtaja 

Marina Kinnunen, joka on nimetty ohjausryhmässä väliaikaisen toimielimen 

puheenjohtajaksi 

- Kokouksen sihteerinä toimii Päivi Berg 

- Todetaan kokoukseen osallistujat ja kokouksen laillisuus 

- Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
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PÄÄTÖSESITYS:  

- Todetaan kokous avatuksi 

- Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan x ja x 

PÄÄTÖS: 

- Todettiin kokous avatuksi ja lailliseksi sekä sihteeri ehdotuksen mukaan. 
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Penttinen ja Mikaela Björklund. 

 

§ 2. Kokouskäytännöt 

 

PÄÄTÖSESITYS: 

Kokousten asialista tulee lähettää kolme päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat tarkistetaan 

sähköisesti aina kahden henkilön toimesta. Asiakirjat tehdään ruotsiksi ja suomeksi. Kokous 

on laillinen ja päätösvaltainen kunhan puolet jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista 

varajäsenistään on läsnä. 

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaan. 

  

§ 3. Pohjanmaan hyvinvointialueen perustaminen 

 

Pääministeri Marinin hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi 

lainsäädännöksi on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021 ja presidentti on sen vahvistanut 

lainsäädännön päivämäärällä 29.6.2021. Näillä päätöksillä Suomeen on perustettu 22+1 

hyvinvointialuetta. Näistä yksi on nimeltään Pohjanmaan hyvinvointialue.   

 

Valtionvaraisministeriö on yhdessä verohallinnon kanssa hakenut uusille hyvinvointialueille 

tarvittavat Y-tunnukset. Tässä perustamiskokouksessa käsitellään kyseisen lainsäädännön 

voimaanpanolain edellyttämät asiakokonaisuudet hyvinvointialueen käynnistämiseksi. 

Hyvinvointialueen rekisteröimiseksi ensimmäisenä asiana tulee määritellä Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kotipaikka. Rekisteriin viedään myöhemmin tarkempi osoite, kun sinne 

viedään muut tarvittavat tiedot.  

 

PÄÄTÖSESITYS: 

Puheenjohtaja esittää, että  

- merkitään tiedoksi kansallinen päätös Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamisesta, 

- merkitään tiedoksi, että verottaja määrittää Pohjanmaan hyvinvointialueen Y-tunnuksen, 

- Pohjanmaan hyvinvointialueen kotipaikaksi ehdotetaan Vaasan kaupunkia ja osoite 

ilmoitetaan rekistereihin myöhemmin sen selvittyä. 

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaan. Osoitteeksi merkitään Hietalahdenkatu 2-6, 65130 Vaasa.  

Pohjanmaan hyvinvointialue esittää valtioneuvostolle ja valtiovarainministeriölle, että 

yhtenäisten hyvinvointialueiden perustaminen ei saa vaikuttaa kuntien saamaan 

valtionosuusrahoitukseen negatiivisesti, kun nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä kuntien 



                                                                     
                                                                      Pöytäkirja 1/2021 2.7.2021 

 

3 
 

työpaikkaomavaraisuus on yksi tekijöistä, jotka huomioidaan kunnan valtionosuuden 

määrittämisessä. Tämän myötä syntyy tarve tarkistaa tätä tekijää valtionosuusjärjestelmässä, 

koska hyvinvointialueilla tulee oikeudellisesti olla yksi kunta kotipaikkakuntana, vaikka 

työntekijät tekevät työtä koko alueella.  

 

§ 4. Väliaikaisen toimielimen asettamispäätös 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus on asettanut väliaikaisen toimielimen, 

ohjausryhmän tekemän päätöksen perusteella.  

 

Liitteenä asettamispäätökset:  

- Pohjanmaan hyvinvointialuevalmistelun ohjausryhmä 15.6.2021 § 5 

- Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallitus 1.7.2021 § 44 

PÄÄTÖSESITYS:  

Merkitään tiedoksi asettamispäätös 

PÄÄTÖS:   Merkittiin asettamispäätös tiedoksi. Pöytäkirjat on toimitettu valtionvarainministeriöön  

1.7.2021. 

  

§ 5. Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon Suomi.fi -tunnuksien hakeminen 

 

Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu tehdä ilmoitukset mm. arvonlisävero-, työnantaja- ja 

ennakkoperintärekisteriin. Hyvinvointialueella tulee valtuuttaa viranhaltija tekemään ja 

syöttämään tiedot sähköisiin järjestelmiin. Tämä edellyttää Suomi.fi tunnusten hakemista 

heinäkuun 2021 aikana.  

PÄÄTÖSESITYS: 

Valtuutetaan talousjohtaja ja HR-johtaja sekä heidän nimeämänsä henkilöt hakemaan ja 

allekirjoittamaan Suomi.fi -tunnukset. 

PÄÄTÖS: Valtuutettiin talousjohtaja ja HR-johtaja hakemaan ja allekirjoittamaan Suomi.fi –tunnukset 

sekä hoitamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen (Suomen säädöskokoelma 616/2021 8 §) 

asioita valtuutus- ja hallinnointioikeuksin.  

  

§ 6. Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon pankkitilin avaaminen 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinto tulee samaan hyvinvointialueen 

valmisteluun ja toimeenpanoon valtionavustuksia vuosina 2021 ja 2022. Tämä edellyttää 

hyvinvointialueelle avattavaksi yhden tai useamman pankkitilin. Väliaikainen toimielin vastaa 

toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen väliaikaishallinto tekee tilinpäätöksen vuosilta 

2021 ja 2022. Tilinpäätökset käsitellään hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksissa 2022 

ja 2023.  Väliaikaishallinnon tukipalvelut hoidetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän toimesta ohjausryhmän päätöksen mukaisesti. 
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PÄÄTÖSESITYS: 

- Annetaan talousjohtaja Lena Nystrandille valtuutus tarvittavien pankkitilien avaamiseen 

Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnolle, 

- Myönnetään Mico Botnia OY AB:lle pankkitilien käyttöoikeus maksuliikenteen 

hoitamiseksi   

- Pohjanmaan väliaikaishallinnosta talousjohtaja Lena Nystrand toimittaa pankkitilitiedot 

valtiovarainministeriöön ja valtionavustusta myöntäville muille ministeriöille 

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaan. 
 
 

§ 7. Tilannekuva Pohjanmaalla 

 

Pohjanmaalla on muuhun maahan erilainen tilanne hyvinvointialue valmistelussa, koska 

toiminta hyvinvointialueena alkaa kuntayhtymänä jo 1.1.2022. Valmistelussa on alusta 

lähtien huomioitu valmisteilla oleva lainsäädäntö ja se on huomioitu päätöksenteossa. 

Väliaikaiselle toimielimelle annetuista tehtävistä suurin osa on jo valmisteltu kuluneen 

vuoden aikana. Tarkoituksena on nyt syksyn aikana pääasiallisesti varmistaa, että 

kuntayhtymä saa laadukkaan ja turvallisen alun 1.1.2022. Väliaikaisen toimielimen toiminta 

kytketään tiiviiksi osaksi valmistelua. Pelastustoimen siirron valmistelu aloitetaan syksyllä 

osana hyvinvointialuevalmistelua ja kokonaisuus suunnitellaan osaksi organisaatiomallia. 

Eskoon ja Kårkullan toiminnan kytkeminen osaksi Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaa 

on jo huomioitu valmistelussa.  

 PÄÄTÖSESITYS: 

  Merkitään tilannekuva tiedoksi. 

 PÄÄTÖS: Merkittiin tilannekuva tiedoksi.  

   

§ 8. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset. 

 

Väliaikaisen toimielimen kokoukset pidetään syksyllä kolmen viikon välein.   

 

PÄÄTÖSESITYS: 

Kokousajat ovat: 

- Maanantai 23.8.2021 klo 10-12 

- Keskiviikko 15.9.2021 klo 10-12 

- Keskiviikko 6.10.2021 klo 10.30-12.30 

- Keskiviikko 27.10.2021 klo 10-12 

- Maanantai 15.11.2021 klo 10-12 

- Keskiviikko 8.12.2021 klo 10.30-12.30 

 

PÄÄTÖS: Merkittiin kokousaikataulu tiedoksi, mutta poistetaan 6.10 suunniteltu kokous. Kokouspäiviin 

tehdään tarvittaessa muutoksia. 
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§ 9. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

       § 10. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin klo 10:35. 

 

 


