
2.0 Keski -Pohjanmaan hyvinvoint ia lue
H o i t a a ,  p a l v e l e e  j a  p e l a s t a a

Tilapäinen hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 
Tilannekatsaus 11.3.2022



Aluevaltuuston järjestäytyminen 7.3.2022
• Hallintosääntö hyväksytty

• Toimielinrakenne

• Toimielinten jäsenet nimetty 

• Puheenjohtajisto
• Aluevaltuuston pj Asko Syrjälä (varapj Mauri Lahti, Timo Sillanpää ja Sakari Telimaa). 

• Aluehallituksen pj Sari Innanen (varapj Arto Alpia ja Kristiina Teerikangas)

• Hyvinvointialuejohtajan virka perustettu ja tulee julkiseen hakuun

• Tilapäinen hyvinvointialuejohtaja nimitetty
• Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kaikki, mikä toimii – pidetään ja 
kehitetään edelleen

Se, mikä on syytä joka tapauksessa 
korjata - korjataan

SOITE  hoitaa, palvelee ja 
jatkossa myös pelastaa

Asukkaan näkökulmasta ei 
pelottava muutos

Henkilöstö siirtyy hallitusti uuteen

Opitaan edelleen uutta ja uudistutaan
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

• Suomen pienimmän 
hyvinvointialueen 
voimavara on sen 
keveys, ketteryys ja 
kokemus
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Hyvinvointialueen 
strategiasta

2.0

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

• Perustana osallistaen
rakennettu Kestävä Soite ja 
alueelle tutut strategiset 
painopisteet   –

• Ehyt ja sujuva mutta samalla 
kehittyvä siirtymä uuteen
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Palvelujen verkosto

Taustalla Kestävä Soite: Palvelujen verkoston tavoitetila

7

a) Digi- ja etäpalvelut

b) Avo-, kotiin tuotavat ja liikkuvat palvelut

d) Toimipisteverkko

Kevyt palvelutarve Raskas palvelutarve

 Yhtenäinen 
asiakasohjaus ja 

neuvonta koko Soiten 
tasolla

 Monipalveluasiakkaiden 
haltuunotto toteutuu 

systemaattisella tavalla
 Kiireellisen ja 

päivystyksellisen hoidon 
asiakasohjaukseen on 

toimivat prosessit

 Digitaaliset palvelut (sis
puhelinpalvelut) ovat kiinteä osa Soiten 
palvelutuotantoa ja osassa palveluista 

ensisijainen asiointikanava
 Henkilöstö on sitoutunut digipalvelujen 

käyttöön ja päivittäiset prosessit ovat 
niihin soveltuvat

 Asiakkaat ovat sitoutuneet 
digipalvelujen käyttöön ja heillä on 

siihen tarvittavat valmiudet

 Keventynyt palvelurakenne ja 
vahvistunut kotiin tuotavien palvelujen 
rooli

 Hoito ja palvelu tukee aktiivisesti 
kuntoutumista ja kotiutusta sekä 
asiakkaan kotona asumista

 Monipuolisia palveluita saman katon 
alla
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Organisaatiorakenteesta
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Sosiaalijohtaja

Johtajaylihoitaja

Johtajaylilääkäri

Yksilöasioiden jaosto (5)

Kansalliskielilautakunta (5)

Hyvinvointialueen 
johtaja

Hallitus 11 jäsentä

Valtuusto (59)Tarkastuslautakunta (7)

Sisäinen tarkastaja

T O I M I A L U E E T

Hoito ja 
hoiva

Terveyden 
ja sairaan-

hoito

Konsernipalvelut (toimialue)

V A S T U U A L U E E T

P A L V E L U A L U E E T

Perheiden 
palvelut

Pelastustoimi, 
varautuminen 
ja turvallisuus 

Alueneuvottelukunta 

Nuorisovaltuusto

Asiakasraadit

Vanhusneuvosto

Vammaisneuvosto Aluevaalilautakunta (5) 

Yhteistoimintatoimielin

Hyvinvointi- ja 
tulevaisuuslautakunta (9) 

Turvallisuus- ja 
pelastuslautakunta (9) 

Vammais-
palvelut 

järjestäjä
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Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Vastaanottotoiminta 
Kokkola

Suun terveydenhuolto 
Kokkola ja Kruunupyy

Yhteispäivystys, 
päivystys- ja 

valvontaosasto

Naisten klinikka

Ensihoito

Kardiologia ja 
sisätautien sekä 

keuhkosairauksien 
osastot

Vastaanottotoiminta 
Lestijokilaakso ja 
Perhonjokilaakso

Suun terveydenhuolto 
Lestijokilaakso ja 
Perhonjokilaakso

Kirurgia ja onkologia

Infektioiden 
torjuntayksikkö

Aistiklinikka

Sisätautien ja 
keuhkosairauksien 

poliklinikka

Hammas- ja suusairaudet 
sekä päivystys

Anestesia, leikkaus, 
teho ja dialyysi

Neurologia

Lasten ja nuorten 
kuntoutus 

Aikuisten / työikäisten 
kuntoutus

Ikääntyneiden 
kuntoutus

Fysiatria ja
krooninen kipu

ApuvälinekeskusSairaala-apteekki

Patologia

Radiologia

Välinehuolto

Suun 
terveyden-

huolto

Päivystys- ja 
sairaanhoidol-
liset palvelut

Somatiikka
Kuntoutuksen 
ja neurologian 

palvelualue

Vastaanotto-
palvelut

Laboratorio Nordlab

LUONNOS
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Hoito ja hoiva
OSTOPALVELUT

VALVONTA
SAS

Yleislääketieteen 
osasto ja kotisairaala, 

Kannus

Yleislääketieteen 
osasto ja kotisairaala 

Tunkkari

Asiakasohjaus ja 
kotiin järjestettävät 

tukipalvelut

Omaishoito, 
perhehoito ja 
päivätoiminta

Kannelma

Kotisairaala + yöpartio

Iltarusko

Honkaharju

Palveluasuminen 
ja laitoshoito

Jaksohoito ja 
tehostettu koti-
kuntoutuminen

Kotipirtti

Jalmiina

Männistö

Harjukoti

Hopijakumpu

Leporanta

Lepola

Tervakartano

Asiakasohjaus 
ja avopalvelut

Kotihoito

Itäinen kotihoito

Eteläinen kotihoito

Läntinen kotihoito

Pohjoinen kotihoito

Senioriasuminen, 
Kuusikumpu

Perhonjokilaakson 
kotihoito

Lestijokilaakson 
kotihoito

Kotihoidon 
toiminnanohjauskeskus

Tehostettu koti-
kuntoutuminen

Jaksohoito 
(Honkavire, 

Ventus 2,3 + Vaiho)

Y1 Yleislääketieteen 
osasto ja geriatrinen 

osaamiskeskus

Y0 Yleislääketieteen 
osasto ja palliatiivinen 

poliklinikka

Yleislääketieteen 
sairaalapalvelut ja 

geriatria

LUONNOS
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Vammaispalvelut

Kehityspoliklinikka ja 
vammaispalveluiden 

sosiaalityö

Vammaispalveluiden 
asumispalvelut ja 

päiväaikaisen toiminnan 
palvelut

Kehityspoliklinikka –
Erityishuollon 

asiantuntijapalvelut

Vammaispalveluiden  
sosiaalityö

Toimintakeskus Kompassi

Einontien asumispalvelut ja 
päiväaikaisen toiminnan 

palvelut

Maria-Katarina

Runeberginkadun asumisryhmä

Pilventupa

Mesilän ryhmäkoti

Mattilakoti

ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTORYHMÄ
VALVONTA

OSTOPALVELUT
SAS

Lumikonkortteli

Pihlajatuvan asumispalvelut ja 
päiväaikaisen toiminnan palvelut

Pesäpuun asumispalvelut ja 
päiväaikaisen toiminnan palvelut

Aamuruskon asumispalvelut ja 
päiväaikaisen toiminnan palvelut

Avohuollon tiimi

Mäntyvintti

Soldalenin asumispalvelut ja 
päiväaikaisen toiminnan palvelut 

Tai 
yhdistettynä 
perheiden 

palveluiden 
toimialueeen

kanssa

LUONNOS
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Perheiden palvelut

Lasten ja nuorten 
erityispalvelut

Mielenterveys-
ja 

päihdepalvelut

Aikuisten 
sosiaalipalvelut

Perhekeskus-
palvelut

Neuvola, koulu- ja 
opiskelija-

terveydenhuolto

AikuissosiaalityöAikuispsykiatrian 
osastohoito

Erityispalvelut

Lasten ja nuorten 
mielenterveys-

palvelut

Lastensuojelu

Terveyssosiaalityö ja 
sosiaalipäivystys

Lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut

Psykologipalvelut

Ostopalvelut

Koulukuraattori ja –
psykologipalvelut ?

Lasten ja nuorten 
somaattiset 

sairaudet

Aikuispsykiatrian 
avohoito

Mielenterveys-
kuntoutujien asumis-

ja tukipalvelut

Päihde- ja 
riippuvuuspalvelut

Vampan
kanssa 

yhteen?

LUONNOS



Perheiden palveluiden ja 
vammaispalveluiden toimialueiden 
yhdistäminen?
• Valmistelussa

• Puntarissa hyödyt ja riskit

->  yhdistämällä saman toimialueen sisälle pitkälti nykyisillä rakenteilla ja palvelualueilla

-> mahdollistaa yhden johdon, jossa 100 % johtamistehtävä

• Valmis 4/22 aikana (tilikarttatasoinen)
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Pelastustoimi
Pelastusjohtaja

Turvallisuus-
palvelut

Pelastuspäällikkö

Tuki- ja 
varautumis-

palvelut
Pelastuspäällikkö

Valvontatoiminta
Palomestari

Turvallisuusviestintä
Palotarkastaja

Asiantuntijapalvelut
Palomestari

Kemikaalitarkastus
Kemikaalitarkastaja

Tukipalvelut (TORI)
Hallintosuunnittelija

Johto- ja 
tilannekeskuspalvelut
Päivystävät palomestarit 4 kpl

Toimintavalmius
Valmiuspäällikkö

Tukipalvelut (TOSI)
Palomestari

Ensivaste
Palomestari

Pelastuspalvelut
Pelastuspäällikkö

Tukipalvelut (TOSI)
Palomestari

Varautuminen ja 
valmiussuunnittelu

Tietohallinto ja ICT
Tietohallintosuunnittelija

LUONNOS

Mallia vielä 
haetaan
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Konsernipalvelut 

Henkilöstöpalvelut
Talous- ja 

hallintopalvelut

Palvelussuhdeasiat

Resurssikeskus ja 
rekrytointi 

Koulutuspalvelut, 
laatu, turvallisuus ja 

työhyvinvointi

Materiaalit ja 
keskusvarasto

Sovellustuki

IT-palvelut Tiedonhallinta ja 
hallintopalvelut

Sihteeri-, 
tekstinkäsittely- ja 
käännöspalvelut

• Tilahallinta
• Puhtauspalvelut
• Sähkö- ja 

lääkintätekniikka
• Kiinteistötekniikka
• Rakennuttaminen

Osallisuus ja 
kehittämisen tuki

Hankinta- ja 
kuljetuspalvelut

Viestintä ja 
markkinointi

Talous- ja 
tilastointipalvelut

Ruokahuolto

Tilat ja tekniset 
palvelut

Tietohallinto

LUONNOS



Aluevaltuutetun ”työkalut” 
• Aluevaltuutetun opas 

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/17455303/Aluevaltuutetun+opas.pdf/92005f95-de3e-f595-1a97-
777922d59f4f/Aluevaltuutetun+opas.pdf?t=1635837086225

• Lainsäädäntö: mm

1. Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

3. Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021)

4. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeen-panosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
(616/2021)

5. Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021) 

• Kuntalakia ei sovelleta hyvinvointialueella

• Extranet https://soiteonline.sharepoint.com/aluevaltuusto/SitePages/Kotisivu.aspx

• Sähköinen tietojen jakelu ja tallennuskanava aluevaltuutetuille 

• Dynasty kokoushallinta
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2.0

Hallintosääntö ja 
toimielimet
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Aluevaltuusto päättää (HYVlaki § 22)
• 1) hyvinvointialuestrategiasta; sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta ja pelastustoimen palvelutasopäätöksestä

• 2) hyvinvointialueen hallintosäännöstä;

• 3) hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

• 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

• 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

• 6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;

• 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

• 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 
kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista jollei hallintosäännössä muuta määrätä;

• 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

• 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

• 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

• 12) hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta;

• 13) tilivelvollisten nimeämisestä;

• 14) hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

• 15) muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.17.3.2022 19Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue



Aluehallitus ja sen jaostot
• Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen, jossa on 11 jäsentä. Aluevaltuusto nimeää 

valtuutettujen keskuudesta valituista jäsenistä aluehallituksen puheenjohtajan ja 2 
varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

• Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan sen varsinaisista ja varajäsenistä 
koostuvan yksilöasioiden jaoston, jossa on 5 jäsentä. Hallitus nimeää jaoston 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
hallituksen varsinaisia jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

• Aluehallitus voi perustaa tarvittaessa nimettyä tehtävää ja päätösvaltaa varten 
jaostoja toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena sekä nimetä jaoston 
jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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aluehallitus
Varsinainen jäsen Varajäsen

Arto Alpia (vpj.) (kesk.) Marja Hylkilä (kesk.)

Sari Innanen (pj.) (kesk.) Eija Seppä (kesk.)

Pasi Kanniainen(kesk.) Timo Pärkkä (kesk.)

Timo Kivelä (ps.) Matti Kalliokoski (ps.)

Margita Lukkarinen (r.) Hans Snellman (r.)

Anna Nurmi-Lehto (kok.) Jukka Ylikarjula (kok.)

Tapio Pajunpää (kesk.) Maija-Liisa Pulkkinen (kesk.)

Piia Rautiola (kesk.) Jussi Torppa (kesk.)

Mauri Salo (kd.) Virpi Ali-Haapala (kd.)

Kristiina Teerikangas (2.vpj.) (sd.) Ulla-Riitta Harju (sd.)

Pirjo Urpilainen (sd.) Sirpa Orjala (sd.)
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Yksilöasioiden jaosto
• Nimetään 18.3.22 aluehallituksessa

• Toimikausi alkaa 2023
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Aluehallituksen tehtävänä on
1. vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2. vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3. valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa;

4. edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta;

5. vastata hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta;

6. vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;

7. huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;

8. huolehtia hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

9. vastata järjestämisvastuun toteutumisesta;

10. päättää osakeyhtiön perustamisesta sekä osakkeiden ostamisesta;

11. päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, jollei viran perustaminen kuulu lain tai hallintosäännön mukaan aluevaltuuston toimivaltaan;

12. päättää hyvinvointialuejohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollista asioista, jollei hallintosäännössä toisin määrätä;  

13. vahvistaa hinnat ja maksut aluevaltuuston vahvistamien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti, jollei hallintosäännössä toisin määrätä;

14. vastaa tiedonhallinnan ja arkistotoimen järjestämisestä;

15. päättää hyvinvointialueen toimialojen erityislainsäädännössä edellytetyistä vastuuviranhaltijoista;

16. päättää hankinnoissa noudatettavista yleisistä perusteista ja hyväksyy hyvinvointialueen hankintasäännön;

17. päättää lainanotosta valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa;

18. valvoo ja vastaa hyvinvointialuekonsernin kokonaisturvallisuudesta sekä valvoo, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan ohjeistusten mukaisesti;  

19. voi edelleen delegoida päätösvaltaa johtosäännöllä.
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Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on
1. ratkaista ja antaa lausuntoja yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan kuuluvissa 

asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa, asetuksissa tai 
hallintosäännössä muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle määrätty;

2. ratkaista hallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 
yksilöä koskevissa asioissa,

3. päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa 
säädetyistä toimenpiteistä, ellei toisin ole säädetty,

4. toimia tartuntatautilain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä;

5. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.
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Lakisääteiset lautakunnat
Kansalliskielilautakunta

Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Jäsenet valitaan kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

Aluevaalilautakunta  (vaalilaki)

Aluevaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja viisi (5) varajäsentä.

Tarkastuslautakunta

Aluevaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan, jossa on 7 jäsentä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen.
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Kansalliskielilautakunta

Varsinainen jäsen Varajäsen

Linda Hagström (vkk.) Leo Byskata (kd.)

Michael Hagström (kesk.) Siv Kola (kesk.)

Pia Sillanpää (ps.) Sofia Hägglund (ps.)

Jesper Sundström (sd.) Max Björksog (sd.)

Marlen Timonen (pj.) (r.) Hans Snellman (r.)
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Aluevaalilautakunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Leif Jakobsson (r.) Mikko Nikkilä (liik.)
Sanna Kiviniemi (pj.) (kesk.) Raija Mannberg-Hillilä (kd.)
Irja Kivistö (kok.) Aslak Kaljunen (vkk.)
Raimo Märsylä (vpj.) (sd.) Nanna Jokela (vihr.)
Tuomo Ojala (ps.) Anton Meriläinen (vas.)
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Tarkastuslautakunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Hanna-Lea Ahlskog (kd.) Hannu Kippo (sd.)
Tapani Hankaniemi (pj.) (kesk.) Esa Saari (kesk.)
Paula Henriksén (sd.) Ari Huuki (sd.)
Erkki Huuki (kesk.) Elina Itäniemi (kesk.)
Manolis Huuki (ps.) Päivi Pihlajakangas (ps.)
Helinä Marjamaa (vpj.) (kok.) Miia Laakso (kok.)
Riitta Rahkola (kesk.) Ilkka Piispanen (kesk.)
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Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on:  
1. selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat 

kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen;

2. selvittää, arvioida ja määritellä hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien 
palvelujen tarvetta, viestintää sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;

3. selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia 
toimenpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä 
henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämiseksi;

4. kaksikielisellä hyvinvointialueella, jonka vähemmistökieli on ruotsi, tehdä ehdotuksia 
kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 39 §:ssä tarkoitetun sopimuksen 
sisällöksi, antaa sopimuksesta lausunto aluevaltuustolle sekä seurata sopimuksen 
toteutumista.

5. antaa lausuntoja kielipalveluita koskevista valituksista;

6. valmistella hyvinvointialueen kieliohjelma;

7. antaa vuosittain aluehallitukselle kertomuksen vähemmistökielisten palveluiden 
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Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

2. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja 
hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla;

3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen 
tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta;

4. huolehtia hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

5. valvoa, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista 
noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi sekä toimii sidonnaisuusrekisterin 
rekisterinpitäjänä;

6. valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin 
ja tarkastuksen talousarvioksi;

7. hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman;

8. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista 
sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilin- tarkastuksen kehittämiseksi;

9. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen 
suorittamisen julkishallinnon hyvän tilin- tarkastustavan edellyttämässä laajuudessa;

10. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen, sekä 
Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.
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Vapaaehtoiset lautakunnat
Turvallisuus- ja pelastuslautakunta 

• Lautakunnassa on 9 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen.

Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta

Lautakunnassa on 9 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen.
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Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Magnus Björkgren (r.) Vuokko Lahti (kd.)
Amelie Granvik (vihr.) Jaana Puumala (vas.)
Reetta Hjelm (kesk.) Anneli Palosaari (kesk.)
Tiina Isotalus(pj.) (sd.)          Marko Karjalainen (sd.)
Pekka Kauppi (kok.) Mikko Tamminen (kok.)
Ulpu Keränen (ps.) Tina Lindskog (ps.)
Antti Saari (vpj.) (kesk.) Jukka Kangasvieri (kesk.)
Jarno Saukko (kesk.) Kai-Eerik Känsälä (kesk.)
Anja Törmä (kesk.) Susanna Lindholm (kesk.)
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Turvallisuus- ja pelastuslautakunta
Varsinainen jäsen Varajäsen
Hannele Ilola (kd.) Eevi Fiskaali (kd.)
Erkki Kerola (pj.) (kok.) Jari Orjala (kok.)
Merja Kivelä (kesk.) Marja Tiala (kesk.)
Eevi Kiimamaa (vas.) Mari Pitkänen (vih.)
Toni Korkiala (kesk.) Erkki Kuismin
Tuija Leivo-Rintakorpi (vpj.) (kesk.) Sanna-Kaisa Göös (kesk.)
Tapio Peltokangas (kesk.) Antti Isomöttönen (kesk.)
Toni Syrjälä (sd.) Janne Ilola (sd.)
Ilpo Åivo (ps.) Ville Leppälä (ps.)
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Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan 
tehtävänä on 

1. arvioida ja ennakoida hyvinvointialueen palvelutarvetta;

2. edistää hyvinvointialueen strategian ja sote-palvelustrategian valmistelua;

3. edistää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelua;

4. edistää yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen valmistelua;

5. valmistella hyvinvointia ja alueen tulevaisuutta koskeva hyvinvointikertomus;

6. edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toteutumista yhteistyössä eri 
toimijoiden kesken 

7. edistää ja seurata uusien toimintamallien käyttöönottoa;

8. kehittää ja koordinoida hyvinvointialueen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja 
osaamistoimintaa (TKIO-toiminta);

9. arvioida ja ennakoida henkilöstön riittävyyttä ja edistää henkilöstön rekrytointia;

10. edistää henkilöstön saatavuuden turvaamista ja hyvän työn tekemistä.
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Turvallisuus- ja pelastuslautakunnan tehtävänä on

1. valmistella turvallisuutta ja varautumista koskevan osion toimintakertomukseen 
sekä sisäisen valvonnan raportin ja selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja 
varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

2. valvoa turvallisuuden ja varautumisen toimenpiteiden toteutusta, arvioi 
investointi- ja kehittämistarpeita sekä tekee tarvittaessa esityksiä aluehallitukselle;

3. vastata turvallisuuden ja varautumisen toimivuuden seurannasta hyvinvointialueen 
oman toiminnan, sopimustoiminnan ja konsernin osalta; 

4. valvoa, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan ohjeistusten 
mukaisesti  

5. toimia alueen pelastustoimilain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä; 

6. valmistella palvelutasopäätös aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuuston 
hyväksyttäväksi
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Alueneuvottelukunta (uusi)

Hyvinvointialueen sekä maakunnan kuntien, Keski-Pohjanmaan liiton sekä järjestöjen 
yhteistoiminnan alueen kehittämisen koordinoinnin varmistamiseksi toimii 
alueneuvottelukunta. Neuvottelukunnan toimintaa johtaa ja sen puheenjohtajana 
toimii aluehallituksen puheenjohtaja. Aluehallitus asettaa ja määrittelee 
alueneuvottelukunnan kokoonpanon valtuustokausittain. Aluehallitus nimeää 
neuvottelukuntaan hyvinvointialueen edustajat sekä kutsuu sen muita organisaatioita 
edustavat jäsenet.   
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Nuorisovaltuusto  (uusi)
• Nuorisovaltuusto

• Aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston valtuustokausittain. Aluehallitus hyväksyy 
vaikuttamistoimielimelle toiminta- tai johtosäännön, joissa todetaan muun muassa 
toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja 
valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, 
sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja 
toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen 
kanssa.
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Neuvostot  (Soiten aikana käytössä)
Vanhusneuvosto

• Aluehallitus asettaa vanhusneuvoston valtuustokausittain. Aluehallitus hyväksyy 
vaikuttamistoimielimelle toiminta- tai johtosäännön, joissa todetaan muun muassa 
toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja 
valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin 
tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen 
antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

Vammaisneuvosto

• Aluehallitus asettaa vammaisneuvoston valtuustokausittain. Aluehallitus hyväksyy 
vaikuttamistoimielimelle toiminta- tai johtosäännön, joissa todetaan muun muassa 
toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja 
valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin 
tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen 
antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.
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Asiakasraadit   (Soiten aikana käytössä)

• Aluehallitus asettaa asiakasraadit valtuustokausittain tai määrättyä tehtävää varten 
määräaikaisesti. Asiakasraati voi laajentaa kokoonpanoa tarvittaessa. 

• Aluehallitus hyväksyy vaikuttamistoimielimelle toiminta- tai johtosäännön, jossa 
todetaan sen tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous- ja 
toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen. 
Asiakasraadin tehtävänä on seurata hyvinvointi alueen palvelujen laatua, saatavuutta 
ja saavutettavuutta ja antaa ehdotuksia ja palautetta hyvinvointialueen palveluista ja 
niiden yhteensovittamisesta. Asiakasraadin työ käynnistyy hyvinvointialueen 
toimielimen, palautejärjestelmän tai asiakasraatilaisten aloitteesta. 

• Asiakasraadin lopputuloksena syntyy aloitteita, julkilausumia, selvityspyyntöjä ja 
suosituksia. Aluehallitus käsittelee asiakasraadin vuosiraportin. 
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Toimielin Valitsija
Jäsen
määrä

Pj:t Esittelijä Selite

Aluevaltuusto Vaalitulos 59 1+3 Aluehallitus+tarkltk

Aluehallitus Aluevaltuusto 11 1+2 Hyvinvointialuejohtaja

Yksilöasioiden jaosto Aluehallitus 5 1+1 Sosjoht ja johtajaylilääk

Tarkastuslautakunta Aluevaltuusto 7 1+1 Puheenjohtaja

Hyvinvointi- ja 
tulevaisuuslautakunta Aluevaltuusto 9 1+1

Muutosjohtaja ja henkilöstöasioissa 
henkilöstöjohtaja

Turvallisuus- ja 
pelastuslautakunta Aluevaltuusto 9 1+1 Pelastusjohtaja

Aluevaalilautakunta Aluevaltuusto 5 1+1 Sihteeri, hallintolakimies

Kansalliskielilautakunta Aluevaltuusto 5 1+1 Osal- ja asiakkuuspääl.

Alueneuvottelukunta Aluehallitus
Aluehal. 

pj Hyvinvointialuejohtaja
Vaikuttamistoimi
elin (3 luku)



Muut toimielimet
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Toimielin Valitsija jäsenmäärä pj esittelijä

Alueneuvottelukunta Aluehallitus Aluehallitus määrittelee Aluehallituksen pj hyvinvointialuejohtaja

Nuorivaltuusto Aluehallitus Aluehallitus määrittelee 
johtosäännöllä 

Vanhusneuvosto Aluehallitus Aluehallitus määrittelee 
johtosäännöllä 

Vammaisneuvosto Aluehallitus Aluehallitus määrittelee 
johtosäännöllä 

Asiakasraadit Aluehallitus Aluehallitus määrittelee 
johtosäännöllä 



Rinnakkainen hallinto haastaa 
• Mistä päättää Soiten hallitus – mistä aluehallitus?

• Asioiden siirtyminen uudelle organisaatiolle

• Uusien toimielinten toiminta alkaa asteittain
• Aluehallitus 18.3.2022 alkaen

• Tarkastuslautakunta (jo 2021 tp tarkastustehtävä)

• Muut lautakunnat (puheenjohtajat ja esittelijät arvioivat)

• Alueneuvottelukunta (aluehallitus kutsuu ja nimeää kevään aikana)

• Neuvostot ja asiakasraadit (siirtymävaihe Soitesta)

• Nuorisovaltuusto (uusi)

• Yksilöasioiden jaosto 2023 (Soiten yksilöasioiden jaosto jatkaa vuoden 2022 osalta)

• Aluevaalilautakunta uusien vaalien alla

• Esteellisyydet
• Luottamustehtävissä (erityisesti kunta ja HVA)

• Virkatyössä
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2.0

Hallintosääntö ja 
viranhaltijat
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Hyvinvointialuejohtaja
1. johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää, 

osallisuutta ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;

2. vastata riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kokonaisuudesta; 

3. vastata viestinnästä ja tiedottamisesta; 

4. käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta;

5. edustaa hyvinvointialuetta yhteistoiminta-alueella sekä hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa sekä käyttää 
puhevaltaa hyvinvointialueen puolesta;

6. vastata hyvinvointialueen kansallisista hyvinvointialueneuvotteluista;

7. vastata hyvinvointialueen edunvalvonnasta;  

8. vastata yhteistyöstä alueen kuntien kanssa sekä kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta valtion viranomaisiin;

9. päättää resurssien siirrosta toimialueiden kesken;  

10. toimia aluehallituksen valitsemien viranhaltijoiden esihenkilönä, ellei aluehallitus toisin määrää; 

11. suorittaa muut aluehallituksen määräämät tehtävät. 

Hyvinvointialuejohtajan sijaisena toimii johtajaylilääkäri, jollei aluehallitus toisin määrää. 
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Johtaylilääkäri
1. toimia terveydenhuoltolain 57 § edellyttämänä terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä;

2. toimia hyvinvointialueen lääketieteen profession edustajana ja johtajana;

3. toimia aluehallituksessa ja lautakunnassa asiantuntijana lääketiedettä ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa;

4. toimia hyvinvointialuejohtajan sijaisena hyvinvointialuejohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen (vuosiloma, 
sairauspoissaolo), ellei aluehallitus toisin määrää;

5. vastata lääketieteellisen hoidon asianmukaisuudesta;

6. vastata potilasrekisteristä ja terveydenhuollon potilaskertomuksen sekä sosiaalihuollon asiakasrekisterin 
terveydenhuollon kertomuksen lainmukaisesta käytöstä ja käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista sekä 
potilasasiakirjojen luovuttamisen periaatteista;

7. raportoida hyvinvointialuejohtajalle sekä hallitukselle terveydenhuollon toimiluvan alaisesta toiminnasta;

8. vastata toimialueiden, palvelualueiden ja vastuualueiden välisen yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä 
yhteistyössä muiden profession koordinaattoreiden kanssa;

9. koordinoida lääkäriresurssien riittävyyttä ja kohdentumista yhteistyössä toimialuejohtajien ja ylilääkäreiden kanssa; 

10. osallistua yhteistoiminta-alueen ja valtakunnalliseen lääketieteen kehittämis- ja edunvalvontatyöhön;

11. edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hyvinvointialueella;

12. osallistua toimi- ja palvelualueiden johtoryhmiin.17.3.2022 45Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue



Johtaylihoitaja
1. toimia hyvinvointialueen hoitotyön profession edustajana ja johtajana;

2. toimia aluehallituksessa ja lautakunnassa asiantuntijana hoitotyötä koskevissa asioissa;

3. raportoida hyvinvointialuejohtajalle sekä hallitukselle terveydenhuollon toimiluvan alaisesta 
toiminnasta hoitotyön osalta;

4. vastata toimialueiden, palvelualueiden ja vastuualueiden välisen yhteistyön ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä yhteistyössä muiden profession koordinaattoreiden kanssa;

5. vastata hyvinvointialueen hoitotyön asianmukaisuudesta;

6. osallistua yhteistoiminta-alueen ja valtakunnalliseen hoitotieteen kehittämis- ja 
edunvalvontatyöhön;

7. koordinoida hoitotyön resurssien riittävyyttä ja kohdentumista hyvinvointialueen toiminnassa; 

8. edistää hoitotieteen tutkimus- ja kehittämistoimintaa hyvinvointialueella;

9. osallistua toimi- ja palvelualueiden johtoryhmiin.
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Sosiaalijohtaja
1. toimia lainsäädännön edellyttämänä sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana;

2. toimia hyvinvointialueen sosiaalityön profession edustajana ja johtajana;

3. toimia aluehallituksessa ja lautakunnassa asiantuntijana sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa;

4. vastata toimialueiden, palvelualueiden ja vastuualueiden välisen yhteistyön ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä yhteistyössä muiden profession koordinaattoreiden kanssa;

5. vastata sosiaalihuollon asiakasrekisteristä sekä sosiaalihuollon tietojärjestelmän käytön 
asianmukaisuudesta ja käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista sekä sosiaalihuollon asiakasrekisterin 
tietojen luovuttamisen periaatteista;

6. raportoida hyvinvointialuejohtajalle sekä hallitukselle sosiaalihuollon toimiluvan alaisesta toiminnasta;

7. vastata hyvinvointialueen sosiaalihuollon palveluiden järjestämisen asianmukaisuudesta ja kehittämisestä;

8. koordinoida sosiaalityön resurssien riittävyyttä ja kohdentumista hyvinvointialueen toiminnassa; 

9. osallistua yhteistoiminta-alueen ja valtakunnalliseen sosiaalityön edunvalvonta- ja kehittämistyöhön;

10. edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hyvinvointialueella;

11. osallistua toimi- ja palvelualueiden johtoryhmiin.
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Pelastusjohtaja
1. toimia alueen pelastusviranomaisena;

2. nimetä ne pelastusviranomaiset, joita ei johtosäännössä määrätä;

3. toimia hyvinvointialueen viranomaisten ja kuntien turvallisuustyöryhmän 
puheenjohtajana;

4. toimia aluehallituksessa asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa;

5. antaa pelastustoimialueen ja toimintaan liittyvät lausunnot.
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Linjajohto hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa

• Toimialuejohtaja

• Palvelualuejohtaja

• Vastuualuejohtaja 
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Johtosääntö täydentää
• Viranhaltijoiden päätösvalta ja vastuut
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2.0

Valmistelusta
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Pöydällä perustyön ja kehittämisen lisäksi  mm
• Henkilöstöresurssien varaus valmistelutyöhön

• Kaksoisrooleja, joista johtuen resurssien riittävyysriski

• henkilöstövuokrauksella

• Kruunupyyn ja Reisjärven palveluiden liikkeenluovutus Pohjanmaalle ja Pohjois-
Pohjanmaalle (HVA)
• Hyvinvointialueiden välinen yhteistyösopimus?

• Yhteistoiminta-alue yhteistyön valmistelu
• Pohjoinen YTA

• Yhteistoimintasopimus, työnjako, valmius ja varautuminen, TKIO, palvelutarve- ja resurssitietojen 
kokoaminen ja hyödyntäminen, resurssien yhteiskäyttö, ICT, investoinnit

• Talousarvion valmistelu
• Tilikartta ja budjetti (budjetointi käynnistyy huhtikuu 22)

• ICT järjestelmien koordinointi

• Taloushallinto

• Sopimusten siirrot
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• Henkilöstö ja henkilöstön liikkeenluovutus
• Vakanssien perustaminen (organisaatiorakenne) 

• Henkilöstön siirron ja rekrytoinnin (avoin haku, sisäinen haku, siirto ”omaan” tehtävään) 
periaatteet ja aikataulutus

• Soten ja pelastuksen integraatio
• Toiminnallinen

• Resurssillinen

• Järjestelmät

• Kårkullan Ky ja kuntien oppilashuollon integraatio Soiten toimintojen kanssa

• Hyvinvointialueen strategia
• Sote-palvelustrategia

• Pelastuksen palvelutasopäätös

• Johtosäännön valmistelu

• Hankintasäännön valmistelu

• Tukipalveluiden järjestäminen – rajapinta kuntiin
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2.0

Kokousaikataulu 
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ALUEHALLITUS
• 18.3.2022 klo 9 

• 1.4.2022 klo 8 

• 25.4.2022 klo 8  

• 16.5.2022 klo 8

• 6.6.2022 klo 8

• 20.6.2022 klo 8 tarvittaessa

Kevään kokousaikataulu

17.3.2022 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

ALUEVALTUUSTO
• 15.3.2022 klo 14 – 18 seminaari

• 30.3.2022 klo 9   Teams

• 25.4.2022 klo 12.30  

• 13.6.2022 klo 9  
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Kokous 1+2 7.3.2022

• Valtuuston järjestäytyminen
• Organisaatio ja 
hallintosääntö
• Aluehallituksen asettaminen
• Tarkastuslautakunnan
asettaminen
• Hyvinvointialuejohtajan viran 
perustaminen, 
kelpoisuusehtojen
määrittäminen ja muut
hakuun liittyvät ratkaisut
• Väliaikaisen
hyvinvointialuejohtajan valinta
• Muun henkilöstön 
rekrytointiperiaatteet 
johtajien, päälliköiden ja 
esihenkilöiden valintoihin
• Luottamushenkilöiden
palkkioperusteet
• Tilintarkastuksen
toteuttaminen 2021 ja 2022

• Selvitys siirtyvästä
henkilöstöstä, palkkakuluista ja 
lomapalkkavelasta

Kokous 3  25.4.2022

• Tukipalveluiden
järjestämisen periaatteet: mm 
TAHE, ICT-järjestelyt, ateria- ja 
puhtauspalveluiden tuotanto
• Kunnilta vuokrattavien
kiinteistöjen
vuokranmääräytymisperusteet
ja tilojen vuokrauksen
perusteet
• Päätökset kunnista
hyvinvointialueelle siirtyvästä
omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista (saantokirjojen
hyväksyminen)
• Muiden toimielinten
asettaminen ??

Kokous 4 13.6.2022

• Hyvinvointialueen johtajan
valinta
• Valtuuston valitsemien 
muiden ylimpien 
viranhaltijoiden valinta?
• Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palvelustrategia osana
hyvinvointialuestrategiaa
• Oman tuotannon ja 
ostopalvelun käyttöä
koskevat periaatteet
• Ehdotus henkilöstön 
siirtosuunnitelmaksi ja -
sopimukseksi
• Omistajaohjauksen
periaatteet ja konserniohje
• YTA-toimintojen jatkumisen
(Nordlab, Osuuskunta) 
tarvittavat päätökset
• Tilintarkastusyhteisön
valinta
• Hyvinvointialue-strategian 
1. käsittely (visio, arvot, kriitt
menestystekijät, sote-
palvelustrategia osana
hyvinvointialuestrategiaa) 

Kokous 5 x.8.2022

• Hyvinvointialueen vuoden 
2023 talousarvion laadinnan 
perusteet strategian 
pohjalta
• Varallisuuden hoidon sekä 
sijoitustoiminnan perusteet
• Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteet
• Tilivelvollisten 
nimeäminen
• Muilta hyvinvointialueilta 
laskutettavien palveluiden
hinnoittelu- ja 
laskutusperusteet
• Hyvinvointiohjelma ja 
alueellinen
hyvinvointikertomus
• Hyvinvointialueiden
yhteistyösopimusten
periaatteet ja tarvittaessa
päätökset

Myöhemmin

• Yhteistyöalueen 
yhteistyösopimuksen 
hyväksyminen
• Pelastustoimen
palvelutasopäätös
• Sote-
järjestämissuunnitelma
• Vaten loppuselvitys
• Vuoden 2023 
hyvinvointialueen
talousarvio
• Maksujen yleiset
perusteet

ALUEVALTUUSTO AIKATAULULUONNOS

Kokous 2  30.3.2022
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2.0

Pienin lähtee 
matkalle 

viiden vuoden 
etumatkalta

-
ONNISTUmme

kyllä 


