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Hallitus 93 - 95 10.6.2019 

 

 

 

 

§ 93 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Åsa Blomstedt ja Kenneth Pärus. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 95 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 96  10.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 32 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 96/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 96/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 96/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 96/4 

 

 

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

 

HALL:   
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Hallitus 97 10.6.2019 

 

 

§ 97 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 33 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauk-

sen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen nä-

kökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun 

ei ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee kesäkuun tilannekat-

sauksen kokouksessa. 

 

 

SHP:n JOHT: Esittää, että hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin  

  johtajan katsauksen kesäkuulta 2019. 

 

HALL:   
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§ 98 Sopimus uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevasta yhteistyöstä   

Shp:n joht. 34 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on hankkimassa uutta ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ). Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvot-

telumenettelyllä ja hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy. Kilpailutuksessa ovat 

mukana myös ESSOTE ja SIUNSOTE. Kilpailutus on edennyt kolmannen kierrokselle ja jat-

koon päässeet yritykset ovat aakkosjärjestyksessä mainittuna Cerner Ireland Limited, Epic 

Systems Corporation ja Tieto Finland Oy. 

Hallitus käsitteli kokouksessaan 11.6.2018 § 100 Vaasan sairaanhoitopiirin mahdollisuutta 

liittyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuntahankintojen järjestämään asiakas- ja poti-

lastietojärjestelmän kilpailutukseen. Hallitus päätti kokouksessaan 27.8.2018 § 116 liittyä ko. 

kilpailutukseen.   

Hallitus on myös käsitellyt kokouksissaan 1.10.2018 § 145, 12.12.2018 § 183, 18.2.2019 §20 ja 

20.5.2019 §85 asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilannetta ja yhteistyömal-

lia. 

Arviolta vuoden 2020 alussa tulee KL-Kuntahankinnat Oy solmimaan ensi syksyllä valitta-

van toimittajan kanssa hankinnan puitesopimuksen, jonka jälkeen hankintaan osallistuvat 

tekevät tulevan toimittajan kanssa APTJ kokonaisuudesta erillisen toimitus- ja palvelusopi-

muksen. 

Tuleva hanke on laaja ja vaatii osallistuvien kuntayhtymien ja piirien aktiivista yhteistyötä. 

Yhteistyön muoto tulee olemaan vastuuyksikkömalli, jossa KSSHP toimii vastuuyksikkönä 

koordinoiden yhteisessä toteutushankkeessa kaikkien osapuolten erilaisten tehtäväkokonai-

suuksien suorittamista. 

Yhteisten tehtävien ja vastuiden osalta on kaikkien osapuolten kesken neuvoteltu yhteistyö-

sopimus, jossa sovitaan kilpailutuksen kohteena olevan APTJ järjestelmän toteutuksesta, 

toimittajalta hankittavista jatkuvista palveluista, sekä muun mahdollisen yhteistyön menet-

telytavoista, kuten mahdollisesti yhteisesti päätettävien lisätuotteiden ja yhteisten palvelui-

den hankinnoista. Sopimuksen mukaan kaikille yhteiset kustannukset jaetaan osallistuvien 

kuntayhtymien ja piirien alueiden väestömäärien mukaisesti, ja yksittäiset kustannukset ai-

heuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteistyösopimus liitteenä  

Solmittava yhteistyösopimus mahdollistaa yhteisesti kustannettavan yhteistyöorganisaation 

perustamisen. Tämä tarvitaan hyvissä ajoin ennen lopullisten sopimusten allekirjoittamista 

tulevan toimittajan kanssa neuvoteltavien suunnitelmien tarkentamiseen ennen lopullisten 

toimitus- ja palvelusopimusten allekirjoittamista. 

Yhteistyösopimus tulee allekirjoittaa ennen asiakas- ja potilastietojärjestelmän tarjouspyyn-

nön jättämistä. Sopimus velvoittaa Vaasan sairaanhoitopiiriä osallistumaan kaikille tilaajille 

yhteisesti kertyvien kustannusten maksamiseen koko sopimuskaudelta. Sopimuksesta irtau-

tuminen aiheuttaisi korvausvelvollisuuden muille sopimusosapuolille Vaasan sairaanhoito-

piirin irtautumisesta aiheutuvien kustannusten osalta.   jatkuu.. 
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Hallitus 98 10.6.2019 

 

 

 

         LIITE § 98 

 

 

SHP:n JOHT:  

-  esittää, että hallitus hyväksyy APTJ-hankkeen yhteistyösopi-

muksen  

 

-  esittää, että hallitus valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hy-

väksymään sopimukseen mahdollisia tarvittavia vähäisiä ja tek-

nisluontoisia korjauksia  

 

-  esittää, että hallitus valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan alle-

kirjoittamaan yhteistyösopimuksen 

 

HALL:  
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Hallitus 99 10.6.2019 

 

 

§ 99 Välitilinpäätös 30.4.2019   

 

Shp:n joht. 35 

Välitilinpäätös 30.4.2019 on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaisesti. Kus-

tannustason pitämisessä talousarvioraameissa on joitakin haasteita samalla kun toimintavo-

lyymiä koskevia tavoitteita ei ole täysin saavutettu. Oman toiminnan laskutus jäsenkunnilta 

on kuitenkin aivan suunnittelulla tasolla ja on 2 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden 

neljän ensimmäisen kuukauden aikana.  

 

Välitilinpäätös 30.4.2019 on 1 016 854,35 euroa alijäämäinen. Jäsenkunnilta on laskutettu 

67,7 milj. euroa eli 32,4 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 76,4 milj. euroa eli 

32,4 % budjetoidusta.  

 

Toimintakuluista on toteutunut 33,1 % eli 77,6 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 

37,2 milj. euroa eli 33,7 % budjetoidusta.  Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 13,9 milj. eu-

roa eli 35,1 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 25,2 milj. euroa eli 31,5 % budjetoidusta.  

Ostopalvelukuluihin sisältyvät myös muissa laitoksissa annetun hoidon kulut, joista osa kui-

tenkin vielä puuttuu. Kuluja on 30.4.2019 mennessä 9,5 milj. euroa, mikä on 0,16 milj. euroa 

enemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2018.  

 

Kun lasketaan pelkästään oman toiminnan kokonaiskulut, muissa laitoksissa annetun hoi-

don kulut poislukien, ne ovat 4,6 milj. euroa suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 2018. 

Kuluihin sisältyvät myös Pietarsaaresta siirtynyt laboratoriotoiminta. Oman toiminnan kulut 

ylittävät talousarvion 2,1 milj. eurolla neljän ensimmäisen kuukauden ajalta. Ylitysten syyt 

ovat pääpiirteittäin samat kuin 2018 eli ostetut lääkäripalvelut, ostetut laboratoriopalvelut 

sekä teknisen yksikön ostopalvelut ja materiaalit. 

 

Avohoitokäyntejä on 1,1 % vähemmän kuin samaan ajankohtaan 2018, mikä johtuu lähinnä 

siitä, että aikuispsykiatrian avohoitokäynnit ovat vähentyneet 14 %. Drg-pakettien määrä on 

likimain suunnitellulla tasolla ja samalla tasolla kuin 2018. Laskutettujen hoitopäivien määrä 

on lisääntynyt, sillä uudet vaativan kuntoutuksen ja erityisgeriatrian vuodeosastot ovat toi-

mineet koko jakson ajan päinvastoin kuin vuoden 2018 alussa, jolloin toiminta oli käynnis-

tymässä. Hoitopäivien määrä aikuispsykiatrissa on sen sijaan vähentynyt 4,5 % verrattuna 

samaan ajankohtaan 2018. 

 

Kustannustaso muodostaa toisin sanoen suuren haasteen. Omat ylitykset ovat 2,1 milj. euroa 

ja ne olisi hoidettava, mutta niiden lisäksi palvelu- ja vastuualueita on kehotettu etsimään 

vuoden 2019 vahvistetusta talousarviosta säästökohteita 2 milj. euron edestä osana Vaasan 

kaupungin asettamaa säästövaatimusta.  Tavoitteena on siis kustannustaso, joka on vuoden 

lopussa 2 milj. euroa pienempi kuin mitä vuodeksi 2019 budjetoitiin. Kesäkauden supistettu 

toiminta johtaa toivottavasti pienempiin kuluihin, mutta kesäkuukausilta kertyy silloin myös 

huomattavan paljon vähemmän laskutettavaa.  
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Hallitus 99 10.6.2019 

 

 

 

 

        LIITE § 99 Välitilinpäätös 

 

 

SHP:n JOHT.:   

ehdottaa, että hallitus keskustelee neljän ensimmäisen kuukauden 

välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä noudattamaan edelleen 

maltillisuutta sovittujen säästöjen saavuttamiseksi. 

 

HALL:   
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§ 100 Työterveyshuollon yhtiöittäminen   

 

Shp:n joht. 36 

Vaasan kaupunginvaltuusto on 26.11.2018 päättänyt, että kaupungin liikelaitos Vaasan Alue-

työterveys yhtiöitetään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla esisopimuksen Taimi Oy:n 

osakassopimuksesta. Yhtiö on Kevan perustama ja siitä on tarkoitus tulla Taimi-konsernin 

emoyhtiö. Valtakunnallisen Taimi Oy:n valmistelun yhteydessä, 26.11.2018 pidetyn kokouk-

sen jälkeen on käynyt ilmi, että Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnilla on tarvetta 

perustaa yhteinen in-house-yhtiö työterveyshuoltoa varten. Yhteisen työterveyshuollon in-

house-yhtiön perustamista on selvitetty yhteistyössä BDO Oy:n kanssa. Vaasan kaupunki on 

perustanut Työterveys Botnia Oy Företagshälsovård Ab (Y tunnus 2995396-4), johon on tar-

koitus siirtää työterveyshuoltotoiminta alueen kunnista ja kuntayhtymistä.   

Ehdotuksen mukaan siihen kuuluisivat seuraavat kunnat ja kuntayhtymät ja niiden osuudet 

olisivat seuraavat:  

Vaasa   37,86 % 

Vaasan sairaanhoitopiiri 8,01 % 

Mustasaari   5,58 % 

Suupohja   15,80 % 

JIK   23,77 % 

Alajärvi   8,37 % 

Ilmajoki   0,10 % 

Isojoki   0,10 % 

Karijoki   0,10 % 

Kauhajoki   0,10 % 

Kurikka   0,10 % 

Lappajärvi   0,10 % 

Etelä-Pohjanmaan shp 0,01 % 

 

Osakkeiden merkitsemisestä on tehtävä päätös jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä erik-

seen. Yhtiön omistusosuudet muuttuvat, jos jokin organisaatioista jää päätöksentekovaihees-

sa pois tai uusi kuntaorganisaatio päättää liittyä siihen. Osuuksien laskennan perustana on 

käytetty palveluiden piiriin kuuluvien henkilöiden määrää.  

Kunnan/kaupungin/kuntayhtymän työterveyshuoltotoiminta siirtyy Työterveys Botnia 

Oy:lle kirjanpitoarvollaan lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä, josta tulee 

ainoastaan osakas. Vaasan kaupunginvaltuuston päätökseen 26.11.2018 sisältyi myös liik- 

          jatkuu.. 
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keen laskennallinen arvo siirrossa, joka nyt jätettäneen huomioimatta. Irtain omaisuus arvi-

oidaan erikseen. Työterveys Botnia Oy:n osakkeet maksetaan yhtiöön siirrettävänä liiketoi-

mintana (apportti) ja/tai suorana rahasuorituksena.  

Yhtiöllä on oltava alussa kassa, joka vastaa kahden kuukauden käyttömenoja. Kassatarve on 

laskettu oheisessa BDO:n raportissa. Vaasan sairaanhoitopiirin pääomalaina olisi 80 619 eu-

roa osakepääomaan suhteutettuna. Laina on kolmivuotinen ja siitä maksetaan korko, joka on 

12 kuukauden euribor + 1 %. 

 

Oheismateriaaliin kuuluvat seuraavat sopimusluonnokset ja selvitykset: 

• yhtiöjärjestysluonnos      LIITE § 100/1 

• osakassopimusluonnos      LIITE § 100/2 

• Työterveys Botnia, BDO Oy:n raportti yhtiöittämishankkeesta LIITE § 100/3  

         Luottamuksellinen 

• osakepääoman ja pääomalainojen jakautuminen   LIITE § 100/4 

• johdon tiivistelmä Taimi Oy:stä (Keva).    LIITE § 100/5 

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan sosiaali- ja terveysalan in-house-yhtiö saa 

myydä palveluita ulkopuolisille vain rajallisen määrän. Vuoden 2021 loppuun saakka raja on 

10 % liikevaihdosta ja vuodesta 2022 lähtien se on 5 % liikevaihdosta tai enintään 500 000 

euroa. Tästä syystä Botnia Oy saa tuottaa työterveyshuollon palveluita yksityiselle sektorille 

vain hyvin vähäisessä määrin. Jatkossa onkin syytä ratkaista, millä tavalla työterveyshuollon 

palveluita halutaan tarjota yksityiselle sektorille kaupunginvaltuuston 26.11.2018 päättämän 

linjauksen mukaisesti.  

SHP:N JOHT.: 

ehdottaa, että hallitus päättää 

1) merkitä 801 osaketta á 15 euroa Työterveys Botnia Oy:stä (Y-

tunnus 2995396-4) 12 015 euron kokonaishintaan 

2) myöntää 80 619 euron pääomalainan. Laina on kolmivuotinen 

ja siitä maksetaan korko, joka on 12 kuukauden euribor + 1 %. 

3) esittää Vaasan kaupungille, että Vaasan sairaanhoitopiiri on 

mukana valmistelemassa, miten markkinoilla toimiva työterve-

yshuolto organisoidaan. 

HALL:  
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§ 101 Ympäristöraportti 2017 

HJ 23 
Ympäristötyöryhmä on 31.5.2019 omalta osaltaan hyväksynyt vuoden 2018 ympäristörapor-

tin. Mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut aiempiin vuosiin verrattuna. 

 

      LIITE § 101  Ympäristöraportti 2018 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy ympäristöraportin. 

 

 

HALL:  
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§ 102 Palvelusetelien arvojen tarkistaminen  

HJ 24 
Palvelusetelien käsittelyä ja hallinnointia varten laaditun sääntökirjan mukaan palveluseteli-

en arvot on tarkistettava vuosittain ja muutettava tarvittaessa niin, että ne voivat tulla voi-

maan 1. lokakuuta kuluvaa vuotta. 

 

         LIITE § 102/1-2 

 

 

 

 

HJ:    

ehdottaa, että hallitus hyväksyy palvelusetelien uudet arvot 

1.10.2019 lähtien. 

   

HALL:   
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§ 103 Psykiatrian vastuualuejohtajan valitseminen 

JYL 8 

Psykiatrian vastuualuejohtajan virkaan on tullut kaksi hakemusta. Molemmat hakijat täyttä-

vät muodolliset pätevyyskriteerit. Hakijat on haastateltu 31.5.2019.  Haastatteluun osallistui-

vat työantajan edustajina vshp:n valtuuston pj. Gösta Willman, henkilöstöjaoston pj. Mona 

Vikström, psykiatrian palvelualueen ylihoitaja Tanja Jaakola ja johtajaylilääkäri Reijo Autio. 

 

    LIITE § 103  Luottamuksellinen 

 

JYL ehdottaa: 

että hallitus käy keskustelun haastattelijoilta saatavan analyysin 

perusteella ja tekee päätöksen valinnasta sen jälkeen.  

 

HALL: 
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§ 104 Radiologian professuuri – aiesopimus  

JYL 9 
Radiologipula on ollut pitkään VKS ongelma ja koko Pohjanmaan alueella tarvitaan merkit-

tävästi enemmän radiologityövoimaa, kun huomioidaan perusterveydenhuollon, yksityisen 

sektorin ja erikoissairaanhoidon kuvantatarpeet. Rekrytoinnin lisähaasteena on valtakunnal-

linen radiologipula.  

 

Radiologinen kuvantaminen on hyvin monelle kliiniselle erikoisalalle aivan välttämätön pal-

velu diagnostiikassa ja hoidon tehon seurannassa. Suuria kuvantapalveluiden käyttäjiä ovat 

mm. ensiapu, syöpätaudit, sisätaudit ja kirurgia sekä yleislääketiede. 

 

Pohjanmaan syöpäyhdistys on neuvotteluissa osoittanut mielenkiintoa osallistua radiologian 

alan professuurin rahoittamiseen, jotta syöpäpotilaiden hoidon ja diagnostiikan taso voidaan 

ylläpitää korkealla tasolla Pohjanmaalla ja erikoislääkäreiden määrä olisi riittävä. Neuvotte-

luissa on todettu, että yhteinen intressi on olemassa ja rahoittamalla määräaikainen 5 vuo-

den 50% osa-aikainen professuuri puoliksi voitaisiin hanke saada toteutettua. Tämä tarkoit-

taa n. 25 000 euron vuosittaista panostusta kummaltakin osapuolelta.  

 

Radiologian professuurin tarkoituksena on vahvistaa radiologian osaamista Pohjanmaalla. 

Tämä tarkoittaa radiologien määrän ja osaamistason parantamista sekä tehokkaampaa ver-

kostoitumista valtakunnallisiin osaamiskeskuksiin. Radiologian palveluiden toiminnan suju-

vuutta on tarkoitus lisätä koko maakunnan alueella, mikä tehostaa sekä perusterveydenhuol-

lon, että erikoissairaanhoidon hoitoprosesseja. Tavoitteena on  parantaa radiologien erikois-

tumisen opetusta syöpätaudeissa ja muilla erikoisaloilla ja lisätä Vaasan keskussairaalan ve-

tovoimaa erikoistumispaikkana. Lisäksi tavoitellaan erikoistumispalveluiden mahdollisim-

man pitkää palveluaikaa Vaasan keskussairaalassa ja lyhyempää yliopistopalvelujaksoa. 

Näillä tavoitteilla toivotaan saavutettavan erikoistuvien lääkäreiden asettuminen paikkakun-

nalle ja sairaalaan pysyvämmin. 

 

Vaasaan sijoittuvan radiologian professuurin perustamisesta Turun yliopiston alaisuuteen on 

keskusteltu Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin ja radiologian professo-

rin kanssa. Heidän suhtautuminen on myönteinen. Mikäli vshp:n hallitus hyväksyy Pohjan-

maan syöpäyhdistyksen kanssa tehtävän aiesopimuksen, voidaan Turun yliopiston kanssa 

edetä professuurin käytännön järjestelyjen kanssa. Hakuprosessi ja professuurin perustami-

nen voivat olla viedä yllättävän kauan aikaa, mutta tavoitteeksi on hyvä asettaa, että tehtä-

vässä olisi henkilö vuoden 2020 kuluessa. 

 

        jatkuu.. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 104 10.6.2019 

 

 

 

 

       LIITE § 104 

 

 

JYL ehdottaa: 

että VSHP:n hallitus hyväksyy Pohjanmaan syöpäyhdistyksen 

kanssa tehtävän aiesopimuksen radiologian määräaikaisen profes-

suurin perustamisesta Turun yliopistoon. Tehtävän sijoittuu Vaa-

saan ja VSHP suorittaa Turun yliopistolle tehtävänhoidosta aiheu-

tuvat henkilöstökulut erikseen laadittavan sopimuksen mukaan.  

VSHP:n hallitus valtuuttaa shp:n johtajan tekemään Turun yliopis-

ton kanssa laadittavan sopimuksen ko. tehtävästä.  
 

HALL: 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 105 10.6.2019 

 

 

 

§ 105 Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuk-

 sesta aiheutuneisiin kustannuksiin 

JYL 10 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksillään suorittavansa korvausta 

lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin jaksolla 1.7. -31.12.2018 seuraavasti: 

 

19 550,00 euroa   yleislääketieteen erityiskoulutus 

220 735,85 euroa  lääkärin erikoistumiskoulutus 

2 550,00 euroa hammaslääkärin erikoistumiskoulutus 

     

Aluehallintoviraston päätökset   LIITE § 105/1-3 

LSSAVI/5466/2019 

LSSAVI/5395/2019 

LSSAVI/5463/2019 

 

 

 

JYL:  ehdottaa, että Aluehallintoviraston päätökset merkitään  

tiedoksi. 

 

HALL:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 106 10.6.2019 

 

 

 

 

 

§ 106 Pietarsaaren laboratorion yöajan valmiuden lopettaminen 

JYH 4 
Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 1.1.2018 § 148 päätettiin Vaasan sairaan-

hoitopiirin ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimen laboratoriotoimen yhdistäminen 

1.1.2019.  

 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 21.5.2019 § 44 informoinut, et-

tä laboratoriohenkilöstön yöaikainen varallaolo voidaan lopettaa, koska suurin osa yöaikaan 

tarvittavista kiireellisistä verikokeista voidaan tehdä pikatestinä. 

 

Ylihoitaja Birgitta Ivarsin päätös 20.5.2019 § 8. Pietarsaaren laboratorion varallaolo (klo 23 - 

07) lopetettiin 27.5.2019 lukien.  

 

   LIITE § 106 /1-2 

 

 

JYH esittää, että:  

 hallitus merkitsee toiminnan muutoksen tiedoksi. 

 

HALL: 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 107 10.6.2019 

 

 

 

 

§ 107 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    10.6.2019 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

 

 

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. 

 


