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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 48-50 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 48 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 

__________ 

 

 

 

§ 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Hans-Erik Lindqvist ja David Pettersson. 

 

  HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

    __________ 

 

 

 

§ 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 51 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 51 TeeSe Oy:n ja Mico Botnia Oy:n toiminnan käynnistämisen tilannekatsaus 

Shp:n joht. 15 

Mico Botnia Oy on kunnallinen in house -yhtiö, jonka kaikki Vaasan sairaanhoitopiiriin kuu-

luvat kunnat ja Pohjanmaan liitto ovat perustaneet huolehtiakseen maakuntauudistuksen 

jälkeen keskitetysti alueen talous-, HR- ja ICT-toiminnoista. TeeSe Oy on kunnallinen 

in house -yhtiö, jonka Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri ovat perustaneet erilaisia 

ei-lääketieteellisiä tukitoimintoja varten. Maakunta tulee ajan oloon yhtiön osaomistajaksi, 

ja muille kunnille on annettu mahdollisuus liittyä mukaan.  

 

Molempien yhtiöiden oli tarkoitus aloittaa toimintansa 1.4.2018. Palvelusopimusten työstä-

minen sekä useat käytännön kysymykset olivat kuitenkin vielä avoinna, joten toiminnan 

käynnistämistä päätettiin siirtää kuukaudella. Hallitus hyväksyi henkilöstön siirtosopimuk-

set kokouksessaan 5.3.2018 § 39, mutta ne allekirjoitetaan vasta kun palvelusopimukset on 

hyväksytty. Palvelusopimukset on hyväksyttävä ennen yhtiöiden toiminnan aloittamista, ja 

ne tullaan käsittelemään omistajaohjausjaoston seuraavassa kokouksessa.  

 

Yhdessä muiden omistajien kanssa tullaan lisäksi molempien yhtiöiden osalta työstämään 

yhteinen omistajaohjausstrategia. Pyrimme tässä vaiheessa mahdollisuuksien mukaan sii-

hen, että Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri noudattaisivat yhteisiä linjauksia. 

Tämä merkitsee sitä, että vuokraamme toimitilat TeeSe Botnialle, mikä käsittää muun muas-

sa siivoustyönjohdon toimistotilat ja ravitsemiskeskuksen toimitilat. Mico Botnialla on omat 

toimitilat. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki eivät vuokraa henkilökunnan ruokasaleja, vaan 

kumpikin työnantaja vastaa niistä itse. Mico Botnia Oy Ab:lle siirtyvät 1.5.2018 seuraavat 

toiminnot: kirjanpito ja maksuliikenne, osto- ja myyntireskontra. TeeSe Oy Ab:lle siirtyvät 

puhdistuspalvelut, keittiötoiminnot ja kahvilatoiminta. Logistiikkaa (eli materiaalihallintoa 

ja hankintoja) ei, suunnitelmista poiketen, siirretä nyt. Sen siirtämistä selvitetään maakun-

tauudistuksen yhteydessä. 

 

Yhtiöiden toimitusjohtajat Henrik Vehkoja ja Juha Suikkanen kertovat hallitukselle yhtiöit-

tämisen nykytilanteesta. 

 

HJ:  hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

 

 



Asiasivu 5(20) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 52 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 52 Laaturaportti 2017 

Shp:n joht.16 

Vuoden 2017 laaturaportti on järjestyksessään kuudes vuosittainen kooste organisaatiotasol-

la tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen hoidon ylläpitämi-

seksi ja edistämiseksi. Laaturaportin tarkoituksena on tukea ja systematisoida toiminnan ke-

hittämistä. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa henkilöstölle, 

potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä. Laatu-

päällikkö tulee kokoukseen tarkemmin esittämään raportin hallituksen jäsenille.  

 

Laaturaportti 2017     LIITE § 52 

 

 

SHP:N JOHT:  Hallitus merkitsee laaturaportin tiedoksi. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 
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Hallitus 53 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 53 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 15 

Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 2/2018, 15.2.2018. 

Omistajaohjausjaoston pöytäkirja 1/2018, 22.2.2018.  

 

Pöytäkirjat liitteenä    LIITE § 53/1-2 

 

 

HJ:  pöytäkirjat merkitään tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 54 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 54 Valtakirja sairaanhoitopiirin pankkitilien käyttämiseen 

HJ 16 

Nyt kun osa maksuliikenteestä ulkoistetaan Mico Botnia Oy Ab:lle, Vaasan sairaanhoitopiirin 

on valtuutettava yritys hoitamaan pankkitilejä. 

 

Luotollinen shekkitili, Nordea FI94 2052 1800 0076 69 

Luotollinen shekkitili, Aktia FI21 4970 1020 8008 98 

Shekkitili, Vaasan Osuuspankki FI63 5670 0820 0357 88 

Danske Bank FI36 8000 1401 7229 63   

Luotollinen shekkitili, Danske Bank FI36 8000 1970 6566 75 

  

Professori Lindströmin sairaanhoitajarahasto, Nordea FI97 2052 2001 0310 94 

 

 

HJ:  Vaasan sairaanhoitopiirin ky valtuuttaa Mico Botnia Oy Ab:n 

1.5.2018 lähtien hoitamaan sairaanhoitopiirin pankkitilejä.  
 
HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ________ 



Asiasivu 8(20) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 55 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 55 Valtakirja pankkitilien sulkemista ja avaamista varten 

HJ 17 

Meidän on uusittava valtakirja, joka koskee pankkitilien avaamista ja sulkemista. Aiempi val-

takirja on annettu talousjohtaja Lena Nystrandille. 

 

 

HJ:  Hallitus valtuuttaa talousjohtaja Lena Nystrandin avaamaan ja 

sulkemaan pankkitilejä Vaasan sairaanhoitopiirin ky:n puolesta. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 56 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 56 Valtuuston uusi varajäsen, Pietarsaari 

HJ 18 

Pietarsaaren kaupunki on ilmoittanut asettaneensa Kim Yli-Pelkolan Vaasan sairaanhoitopii-

rin valtuuston varajäseneksi Märta-Lisa Westmanin tilalle. 

 

 

HJ: esittää, että hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja saattaa asian  

valtuuston tietoon. 

 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 57 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 57 Göran Honga, korvaus tehtävästä 

HJ 19 

Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga siirtyy virallisesti eläkkeelle 1.8.2018, mutta on tällä 

hetkellä lomalla. Samassa yhteydessä kun hän luopui sairaanhoitopiirin johtajan virkatehtä-

vistä ajateltiin, että hän osallistuisi siirtymäaikana asiantuntijan ominaisuudessa maakunta-

työhön ja toimisi erityisesti resurssihenkilönä työn alla olevissa ICT-selvityksissä. Göran 

Honga on tämän strategian mukaisesti valittu sairaanhoitopiirin edustajaksi 2M-IT Oy:n hal-

litukseen ja UNA Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Göran Honga on valittu myös maakun-

nan SOTE ICT -työryhmän puheenjohtajaksi.  

 

Göran Hongan kanssa on keskusteltu työpanoksen korvaamisesta. Göran Honga on luvannut 

olla käytettävissä ja arvioinut, että työ vie noin neljä päivää kuukaudessa ja että korvaus olisi 

500 euroa päivältä eli 2 000 euroa kuukaudessa. 

 

HJ:  ehdottaa hallituksen päättävän, että  

Göran Honga saa tehtäväksi osallistua 1.4.–31.7.2018 SOTE 

ICT -työryhmän työhön ja hän saa tästä lisätyöstä 2 000 euron 

palkkion kuukaudessa. Tehtävää varten ei vahvisteta työaikaa  

Göran Honga palkataan ajalle 1.8.–31.12.2018 osallistumaan 

SOTE ICT -työryhmän työhön 2 000 euron kuukausipalkkiolla. 

Tehtävää varten ei vahvisteta työaikaa  

matkakulut yms. korvataan virka- ja työehtosopimuksen mukai-

sesti  

työstä koituvat kulut maksetaan maakunnan selvitystyötä varten 

saamasta valtion rahoituksesta.  

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti 

  __________ 
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Hallitus 58 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 58 Vaasan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka 

 

HJ 20 

Laatuauditoinnissa on tullut esiin tarve päivittää sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka, 

jonka hallitus on hyväksynyt 12.5.2014 § 68. Hallintojohtaja asetti työryhmän päivitystyötä 

varten. Ryhmään kuuluivat hallintojohtaja Olle Gull, suunnittelija Paula Granbacka, laatu-

päällikkö Mari Plukka, kehityspäällikkö Kalle Ylinampa, turvallisuuspäällikkö Timo Toivo-

nen sekä tekninen Johtaja Ulf Stenbacka. Ryhmä on työstänyt uuden riskienhallintapolitii-

kan. 

 

Työn lähtökohtana oli kuntalain 115. §, joka velvoittaa kuntayhtymän toimintakertomukses-

saan antamaan tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 

johtopäätöksistä. Toimintakertomuksessa on arvioitava merkittävimmät riskit ja epävar-

muustekijät toiminnan suhteen. Riskienhallintapolitiikassa on huomioitu Terveydenhuolto-

lain 8 § mukainen vaatimus laadun ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosuunnitelmasta, 

jossa asetuksen mukaisesti on kuvattava potilasturvallisuusriskien ennakointi ja hallinta. 

 

Hallintosäännön mukaan hallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovitta-

misesta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta.  

 

Riskienhallintapolitiikassa vahvistetaan, miten Vaasan sairaanhoitopiirin riskienhallinnan 

tavoitteet ja periaatteet käytännössä toteutetaan ja miten ne siltä osin täyttävät hallintosään-

nön vaatimukset. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä Vshp:n muiden sääntöjen 

kanssa kokonaisuuden, jonka avulla riskit voidaan pitää hyväksyttävällä tasolla. 

 

Vaasan keskussairaalassa riskejä arvioitaessa määritellään vakavuuden taso, arvioidaan ta-

pahtuman todennäköisyys/esiintyvyys tiheys ja olemassa olevien suojausten tehokkuus. Va-

kavuutta, todennäköisyyttä ja suojauksia arvioidaan viisiportaisella asteikolla, jonka tulo ker-

too riskin suuruuden. Riskit voivat siis saada arvoja 1-125 välillä. Yksiköt kirjaavat riskejä 

oman toimintansa osalta Laatuporttiin, johon on sisällytetty organisaation riskirekisteri.  

 

Vaasan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikan päivitetty versio  LIITE §.58 
 

HJ:  Hallitus hyväksyy päivitetyn riskienhallintapolitiikan. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 59 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 59 Investointibudjetin uudelleenjärjestäminen 

HJ 21 

Päiväkirurgiassa ja keskusleikkausosastolla on käytetty yhtä yhteistä kivenmurskainta urolo-

giseen toimintaan. Laite on hankittu käytettynä vuonna 2012, eikä sen kunnossapitäminen 

ole enää mahdollista. Uusi laite on välttämätön. Kustannukset ovat noin 20 000 euroa. Toi-

mivan kivenmurskaimen saaminen on niin tärkeää, että leikkausosasto esittää hankinnan 

priorisoimista. Tälle vuodelle on varattu 30 000 euron määräraha leikkaussalivalaistusta 

varten, ja tätä hankintaa voitaisiin siirtää kivenmurskaimen hyväksi. 

 

HJ:  ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että leikkaussalivalaistukseen 

varattu 30 000 euron määräraha voidaan käyttää uuden kiven-

murskaimen hankintaan. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

  Gösta Willman poistui klo 11.30 asian käsittelyn aikana. 
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 Hallitus 60 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 60 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 17 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 60/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 60/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 60/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 60/4 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 61 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 61 Vaasan sairaanhoitopiirin vastine koskien ensihoidon ilmailupalveluiden järjes-

tämistä sote-uudistuksessa 

Shp:n joht. 18 
 

STM on 26.3. pyytänyt lausuntoa koskien säädösehdotuksia, jotka liittyvät ensihoidon ilmai-

lupalveluiden järjestämiseen sote-uudistuksessa. Sote-uudistuksessa ensihoitopalvelun jär-

jestämisvastuu kuuluisi maakunnille, joille kuuluisi siten myös ensihoitopalveluun liittyvän 

kuljetuksen järjestäminen. Osa vaativimmasta tehohoitotasoisesta ensihoidosta on nykyisin 

järjestetty kuudesta tukikohdasta toimivilla lääkärihelikoptereilla, joiden toiminnasta vastaa 

viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama FinnHEMS Oy. Tämän ensihoidon ilmai-

lupalvelun järjestämisvastuu ehdotetaan keskitettäväksi Pirkanmaan maakunnalle. Samalla 

FinnHEMS Oy siirrettäisiin kokonaan Pirkanmaan maakunnan omistukseen ja yhtiöstä ja 

sen tehtävistä säädettäisiin lainsäädännössä. Toiminnan rahoitus muuttuisi siten, että ny-

kyinen valtion suora rahoitus kanavoitaisiin osaksi maakuntien yleiskatteellista rahoitus-

osuutta. Pirkanmaan maakunnalle säädettäisiin oikeus laskuttaa maakuntia ilmailupalvelui-

den järjestämisestä siten, että laskutusperusteet jakaantuisivat kiinteään osaan (väestön 

maantieteellinen saavutettavuus) ja tehtäväkohtaiseen laskutukseen. 

 

Vaasan keskussairaalan ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen ja Pohjanmaan pelastuslai-

toksen pelastusjohtaja Tero Mäki ovat laatineet yhteisen vastineen  

LIITE § 61 

 

Koska vastinetta pyydettiin jo 9.4. mennessä, lähetettiin se sairaanhoitopiirin hallituksen jä-

senille tiedoksi ja annettiin mahdollisuus kommentoida laadittua vastinetta. Kenelläkään ei 

ollut vastineeseen lisättävää. 
 

 

SHP:n JOHT. Hallitus merkitsee STM:lle toimitetun vastineen tiedok-

si. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 
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Hallitus 62 16.4.2018 

 

 

§ 62 Johtajaylihoitajan työjärjestelyt 

Shp:n joht. 19 

Hallitus on aiemmin kokouksissaan 28.8.2017 ja 3.11.2017 päättänyt johtajaylihoitajan viran 

hoitamisen järjestelyistä siten, että syksyn 2017 ajan Arja Tuomaala on vastannut hoitotyön 

johtamisen ja kehittämisen tehtävistä 50 % työajalla johtajaylihoitajan vakinaisen viranhalti-

jan, Marina Kinnusen, toimiessa sote-muutosjohtajana vuoden 2017 loppuun saakka ja sai-

raanhoitopiirin johtajan sijaisena 1.9.2018 saakka. Marraskuussa (3.11. § 179) hallitus päätti 

nimittää Tuomaalan joulukuun ajaksi hoitotyön johtamis- ja kehittämistehtäviin 100 % työ-

ajalla entisen 50 % sijaan, ja nimitti hänet vs. johtajaylihoitajaksi ajalle 1.1.2018-31.7.2018 

100 % työajalla. 

 

Sairaanhoitopiirin valtuusto on 19.3. valinnut KTT Marina Kinnusen sairaanhoitopiirin joh-

tajan virkaan. Tästä johtuen johtajaylihoitajan virkaan tulee saada hoitaja 1.8.2018  jälkeen. 

Koska maakunta- ja sote -uudistuksen lainsäädännön kohtalo pitäisi selvitä alkukesästä olisi 

kokonaisuuden kannalta hyvä ratkaista viran  aukijulistaminen  sen jälkeen.  

 
SHP:n JOHT.: ehdottaa, että Arja Tuomaala jatkaa vs. johtajaylihoita-

jana 1.8.2018-31.12.2018. 

 
HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 

Arja Tuomaala ilmoitti olevansa esteellinen eikä ollut 

läsnä asian käsittelyn aikana. 
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Hallistus 63 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 63 Sairaanhoitopiirin johtajan palkkarakenteen muuttaminen 

Hall.pj. 2 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan kuntayhtymän asianomainen vi-

ranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden palkas-

ta ja sen määräytymisperusteesta. Virka- ja työehtosopimuksessa mainitaan kuntayhtymän 

ylin johto ja viranhaltijat, jotka vastaavat kunnan yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suun-

nittelusta sekä henkilöstöjohtajat tai vastaavassa asemassa olevat viranhaltijat.  Kuntayhty-

mä voi vapaasti päättää näiden työnantajan edustajien palkoista ja niiden tarkistamisesta 

niin, että palkan määräytymisperusteena voi olla esimerkiksi kokonaispalkka. 

 

Olemme lyhyen ajan sisällä rekrytoineet piiriin sekä johtajan että johtajaylilääkärin, ja sen 

vuoksi kokonaispalkoista on käyty keskustelua,  viimeksi hallituksen valitessa johtajaylilää-

käriä. Kun palkkarakenne muutetaan kokonaispalkasta tehtäväkohtaiseksi palkaksi, eri pal-

kanosien perusteet, esimerkiksi tohtorilisä, voidaan huomioida paremmin. Henkilöstöjaosto 

päätti kokouksessaan 5.4.2018 luopua johtavien  virkamiesten kokonaispalkoista.  

Henkilöstöjaosto ei käsitellyt sairaanhoitopiirin johtajan palkkaa, sillä siitä päättää hallitus.  

 

Kooste palkkojen vertailusta muihin sairaanhoitopiireihin esitellään kokouksessa (ei julki-

nen).      LIITE § 63/1 

 

Ehdotus sairaanhoitopiirin johtajan palkasta(ei julkinen).    

       LIITE § 63/2 

 
HALL.PJ: Puheenjohtaja ehdottaa, että hallitus hyväksyy sairaan-

hoitopiirin johtajan palkan. Muutos tulee voimaan 

1.4.2018. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 

Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen eikä ollut 

läsnä asian käsittelyn aikana. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 64 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 64 Diagnostiikkakeskuksen johtajan viran hoitaminen 

JYL 6 

Röntgenosaston ylilääkäri, diagnostiikkakeskuksen johtaja Reijo Autio on toiminut 20.2. läh-

tien vt. JYL tehtävässä, ja hallitus valitsi hänet 5.3.2018 (§ 35) johtajaylilääkärin virkaan. 

Diagnostiikkakeskuksen johtajan sijaisena on 20.2. lähtien toiminut kliinisen kemian labora-

torion ylilääkäri Susanna Luukkonen. 

 

Johtajaylilääkäri voi nimittää diagnostiikkakeskuksen johtajalle sijaisen enintään 3 kk ajaksi. 

Pidemmät sijaisuudet tai nimittämisen vakinaisesti ko. tehtävään tekee shp:n hallitus. Vaa-

san sairaanhoitopiirin hallintosäännön § 16 mukaan tehtävät voidaan hoitaa myös toimek-

siantona, joka on annettu jollekin vakinaisista ylilääkäreistämme.  

 

Röntgenosaston ylilääkärin tehtävä tullaan julistamaan avoimeksi. Pysyvä diagnostiikkakes-

kuksen johtajan nimitys olisi järkevää tehdä vasta, kun röntgenin ylilääkärin vaihdos on saa-

tu toteutettua. Tämän vuoksi dg keskuksen johtajan sijaisuutta on tarkoituksenmukaista jat-

kaa vielä 31.8. saakka. 

 

JYL: Ehdottaa, että hallitus nimittää Susanna Luukkosen diagnostiik-

kakeskuksen johtajan sijaiseksi 21.5.-31.8.2018. Tehtävästä mak-

setaan lääkäreitten palkkausperiaatteiden mukaisena korvauk-

sena henkilökohtainen lisä 250 €/kk. 

 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 



Asiasivu 18(20) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 65 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 65 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

Hallitusta informoitiin meneillään olevasta lainsäädäntövalmistelusta. 

Hallitusta informoitiin uuden juristin valinnan etenemisestä. 

Hallitusta informoitiin mahdollisesta opintokäynnistä Tanskaan. 

Hallitusta informoitiin Mlabin valmistelun etenemisestä. 

__________ 

Hans-Erik Lindqvist, Åsa Blomstedt ja Greger Forsblom poistuivat klo 12.05 pykälän käsitte-

lyn aikana.  

 

 
 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    16.4.2018 

 

Muutoksenhakukiellot 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 48, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 65 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät: 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

käyntiosoite:X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
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 lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

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

 


