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Elin: Valtuusto 

Aika: Maanantai 19.3.2018, klo 13.00-15.10 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

§ 1 Kokouksen avaus 3 

§ 2 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 3 

§ 3 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 3 

§ 4 Kokouksen laillisuus 4 

§ 5 Pöytäkirjan tarkastaminen ja sen asettaminen nähtäväksi 4 

§ 6 Sairaanhoitopiirin johtajan valinta 6 

§ 7 VKS 2025 -ohjelman päivittäminen 8 

Valitusosoitus: kunnallisvalitus, kuntayhtymä 9 

 

Puheenjohtaja:  

 

 

Gösta Willman 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

 

Valtuusto 1-3 19.3.2018 

 
 
 
 

§ 1 Kokouksen avaus 

Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 

 

   

VALT: Puheenjohtaja Gösta Willman toivotti kaikki tervetulleiksi ja 

avasi kokouksen. 

 __________ 

 

 

 

 

 

  

§ 2 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. 

Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. §:n mukaisesti. 

 

LIITE § 2 

 

HALL: ehdottaa että nimenhuuto suoritetaan ja että ääniluettelo vahvis-

tetaan liitteen mukaisesti 

 

VALT: Toimitettiin nimenhuuto ja ääniluettelo vahvistettiin liitteen 

mukaisesti. Kaikki kunnat olivat edustettuina. 

 VSHP:n valtuusto 19.3.2018 LIITE § 2a 

 __________ 

 

 

 

 

 

§ 3 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 

VALT:  hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen. 

  __________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

 

Valtuusto 4-5 19.3.2018  

 
 
 
 

§ 4 Kokouksen laillisuus 

Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. §:ssä olevien määräysten 

mukaisesti. Perussopimuksen 8. §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

sen jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteen-

lasketusta äänimäärästä. 

 

 
HALL:  ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta. 

 

VALT: Valtuusto totesi yksimielisesti kokouksen olevan laillinen ja pää-

tösvaltainen. 

 __________ 

 

 

 

 

 

§ 5 Pöytäkirjan tarkastaminen ja sen asettaminen nähtäväksi 

Hallintosäännön 104. §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuutettua. 

Tarkastamisen jälkeen valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävänä kuntayhtymän verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140. §:ssä säädetään. 

 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto valitsee Jim Erikssonin ja Greger Fors-

blomin pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

VALT: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja totesi, että pöytä-

kirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 

  __________ 

 

Ennen kuin valtuusto jatkoi asioiden käsittelyä, valtuusto luovut-

ti ylilääkäri Tapio Peljolle ja talousjohtaja Lena Nystrandille pre-

sidentin myöntämät ansiomerkit. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

 

Hallitus 17 19.2.2018 

Valtuusto 6 19.3.2018 

 

 

 

 

§ 17 Sairaanhoitopiirin johtajan valinta 

 

Hall. pj. 1 

Sairaanhoitopiirin johtajan virka on ollut avoinna ja houkutellut viisi hakijaa. Hakijat ovat 

kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, terveysjohtaja Mikael Gädda, johtaja Jarkko Pirttiperä, johta-

jaylihoitaja Marina Kinnunen ja valtiotieteiden kandidaatti Timo Helander.  Kooste hakijoi-

den ansioista on ohessa. 

 

Kooste hakijoista     LIITE § 17 

 

Muodollinen pätevyysvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva työko-

kemus sekä suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Rurik Ahlberg, Mi-

kael Gädda, Jarkko Pirttiperä ja Marina Kinnunen täyttävät muodolliset pätevyysvaatimuk-

set ja heidät kaikki on kutsuttu haastatteluun. Haastattelut pidettiin 17.1.2018 ja niihin osal-

listuivat valtuuston puheenjohtajat, hallituksen puheenjohtaja, henkilöstöjaoston puheen-

johtaja, hallintojohtaja ja johtajaylilääkäri. Ryhmä päätti, ettei se nimeä yhteistä ehdokasta, 

vaan kukin saa esittää jatkovalmistelussa oman kantansa. 

 

 

HALL. PJ: Hallitus kuulee haastattelijoiden näkökannat, vertailee hakijoi-

den ansioita, keskustelee asiasta ja antaa ehdotuksensa valtuus-

tolle.  

 

HALL: Hallituksen jäsen Monica Sirén-Aura esitti keskustelun kuluessa, 

että hallitus ehdottaa valtuustolle Marina Kinnusen valitsemista. 

Ehdotusta kannatti Mona Vikström. Myös muut hallituksen jä-

senet kannattivat Marina Kinnusta, joten hallituksen päätös oli 

yksimielinen. Kinnusen katsottiin olevan hakijoista ansioitunein 

ja tehtävään sopivin.  

__________ 

Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen eikä ollut läsnä 

asian käsittelyn aikana. 

 

 

 

 

 

       jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

 

Valtuusto 6 19.3.2018 

 

 

 

 

§ 6 Sairaanhoitopiirin johtajan valinta 

Kooste hakijoista     LIITE § 6 

 

HALL: ehdottaa yksimielisesti, että kauppatieteiden tohtori Marina 

Kinnunen valitaan shp:n johtajaksi. 

 

VALT: Keskustelun jälkeen vaali toimitettiin suljetuin lipuin. Marina 

Kinnunen sai vaalissa 117,4 ääntä ja Rurik Ahlberg 36,5 ääntä. 

Valtuusto totesi, että Marina Kinnunen on valittu sairaanhoito-

piirin johtajan virkaan. 

  __________ 

Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen eikä ollut läsnä 

asian käsittelyn aikana. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

 

Hallitus 21 19.2.2018 

Valtuusto 7 19.3.2018 

 

 

§ 21 VKS 2025 -ohjelman päivittäminen 
 

Shp:n joht. 6 

VKS 2025 ohjelma on ohjannut Vaasan sairaanhoitopiirin kehittämistä vuodesta 2014 lähti-

en. Hallitus käsitteli 22.1.2018 § 11. väliarviota ohjelman saavutuksista sekä kävi saatekes-

kustelun jatkovalmistelun pohjaksi ohjelman päivittämistarpeesta.  

 

Ohjelman päivitystä on valmisteltu käydyn keskustelun pohjalta. Osana valmistelua pidettiin 

työpaja henkilöstöstä koostetulle ryhmälle, jossa olivat edustettuina kaikki hoidon palvelu-

alueet sekä lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue. Työpajassa haluttiin henkilökunnan 

näkökulmia työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseksi. Työpajasta koostettu yhteenveto 

toimi ohjelman päivittämisen taustamateriaalina.  

 

Vaasan sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat, vastuualuejohtajat, ylihoitajat, luottamus-

miehet sekä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivat asiantuntijat kokoontuivat yhtei-

seen suunnittelu- ja kehittämispäivään 6.2.2018, jossa VKS 2025 ohjelmalle tehtiin neljässä 

ryhmässä päivitetyt tavoitteet. Hallituksen jäsenet oli kutsuttu mukaan iltapäiväksi. Silloin 

käytiin läpi kaikkien ryhmien tekemät ehdotukset, jonka jälkeen valittiin äänestämällä par-

haat ehdotukset. 

 

Päivitetyn VKS 2025 -ohjelman tavoitteet ovat: 

 

 Hoitotulokset ovat todennetusti maan huippuluokkaa  

 

 Hyvä laatu ja kokemukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan 

 

 Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailukykyisesti ja kustannustehokkaasti, toimin-

taa ja tiloja kehittämällä 

 

 Arvostettu, hyvinvoiva, innovatiivinen, vastuuntuntoinen ja tyytyväinen henkilökun-

ta haluaa suositella työpaikkaa 

 
 Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyöntiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteis-

työtä 

 

 Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen tiennäyttäjä 

 

jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

 

Hallitus 21 19.2.2018 

Valtuusto 7 19.3.2018 

 

 

 

 

 Mahdollistetaan asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu 

 

 Monipuolisempaa asiakaspalvelua digitalisaatiota hyödyntämällä 

 

Jokaiselle tavoitteelle valitaan mittarit ja tavoitearvot. Mittarit ja tavoitearvot esitetään halli-

tuksen kokouksessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi päivitetään sairaanhoitopiirin 

muut toimintaa ohjaavat ohjelmat ja suunnitelmat, ja kehittämisen seuranta jatkuu osana 

toiminnan- ja talouden suunnittelua ja seurantaa.  

 

 
SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy VKS 2025 -ohjelman 

uuden tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetasot ja vie ne 

edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.  

 

 Kokouksessa jaettiin selvitys strategisten tavoitteiden 

mittareista ja tavoitetasoista. 

   LIITE § 21 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti, ja päätti että myös 

infograafi päivitetään ja esitellään valtuuston kokouk-

sessa. 

 

 

§ 7 VKS 2025 -ohjelman päivittäminen 

Selvitys strategisten tavoitteiden mittareista ja tavoitetasoista. 

       LIITE § 7 

 

 

HALL: ehdottaa että valtuusto hyväksyy VKS 2025 -ohjelman 

uuden tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetasot. 

 

VALT: Hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 





 

 

Valitusosoitus: kunnallisvalitus, kuntayhtymä 

      Kokouspäivämäärä 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto  19.3.2018 

 

 

Valitusoikeus ja valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallis-

valituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi-

käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-

sin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen teh-

nyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

 

Valitusviranomainen ja valitusaika: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus  Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 

Asetettu nähtäville     , pidetty saatavilla yleisessä tietoverkossa ajalla  

 

Tiedoksianto asianosaiselle 

asianosainen: 

luovutustapa ja pvm: 

mikäli luovutettu henk.koht., tiedoksisaajan allekirjoitus: 

 

 

_________________________ 

 

 

Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 



 

 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettä postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

 

Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei kuitenkaan peritä 

eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelus-

suhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asi-

oissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

 

 

 


