
                                                    4.3.2019

Distriktsdirektörens beslutsförteckning
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

§ 6  Lääkeainetyöryhmän päivittäminen 13.2.2019 lukien

§ 7  Ersättning åt Göran Honga för uppdrag 1.1 – 31.3.2019
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4.3.2019

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

§ 10 Panoraamatomografialaitteen hankinta

§ 11 Allianssin auditoinnin hankinta
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4.3.2019

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo

§ 13 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

§ 14  Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

§ 15  Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

§ 16 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 17 Päätös henkilökohtaisista lisistä 1.1.2019/ Beslut om individuella tillägg 1.1.2019

§ 18  Työryhmän asettaminen; Sujuva vuodeosastohoidon työryhmä

§ 19  Opinnäytetyön lupa-anomus (kauppatiede); In-patient drug dispensing systems
in Finnish healthcare districts, Ville Savolainen, Turun Yliopisto

§ 20  Henkilökohtainen lisä/korjaus päätökseen 16.1.2019/§7

§ 21  Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdella kielellä), korjaus päätökseen 8.1.2019/§3
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4.3.2019

Chefsöverskötarens beslutsförteckning
Johtajaylihoitajan päätösluettelo

§ 7 Luvaton poissaolo; luottamuksellinen

§ 8  Opinnäytetyön lupa-anomus

§ 9  Opinnäytetyön lupa-anomus
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BDO Audiator Oy

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilintarkastukseen liittyen
vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa:

· Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä 7.10.2013 tarkoitetut
velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen
laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät
tiedot.

· Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.
· Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat

kohtuullisia.
· Vaatet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit sekä tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on

käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä.
· Tiedossamme ei ole kuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä

tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta
jättämisiä, jotka vaikuttavat

o hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen;
o siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien

säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot
tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta,

o sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen
asianmukaisuuteen,

ja johon on osallisena kuntayhtymän tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita.
· Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai

liiketapahtumia.
· Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja

konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen
valvonnan ja konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja
konsernivalvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa
koskevien ohjeiden mukaiset tiedot.

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta kuntayhtymän hallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden,
työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän
kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta.

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista
tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

Päiväys  ____.____.________

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puolesta

………………………………. ……………………………….
Hans Frantz Marina Kinnunen
hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja
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