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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 41 - 43 23.3.2020 

 

 

 

 

§ 41 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 42 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 44 23.3.2020 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44 Pandemiatilanne 

Shp:n joht. 14 

Suomen hallitus asetti 16.3.2020 pandemiaksi levinneestä koronavirustilanteesta johtuen 

Suomeen poikkeustilan, joka tällä hetkellä on voimassa 13.4.2020 saakka.  

 

Poikkeustilan tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan ja talouselämän toi-

minta. Poikkeustilalla on vaikutuksia sairaanhoitopiirin toimintaan ja henkilöstöön sekä 

mm.  normaaliolosuhteissa vallitseviin kiireettömän hoidon määräaikoihin. Hallitukselle an-

netaan tilannekatsaus ja se käy keskustelua tilanteesta. 

 

 

SHP:n JOHT:  

ehdottaa, että hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. 

 

HALL:  
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Hallitus 45 23.3.2020 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 15 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 45/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 45/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 45/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 45/4 

 

 

SHP:n JOHT:  

ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  
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Hallitus 46 23.3.2020 

 

 

§ 46 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 16 

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 maaliskuun tilanne-

katsauksen kokouksessa. 

 

 

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

  johtajan katsauksen maaliskuulta 2020. 

 

HALL:   
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Hallitus 47 23.3.2020 

 

 

§ 47 Valmistautuminen mahdollisiin työtaisteluihin keväällä 2020 

Shp:n joht. 17 

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa tämän vuoden maaliskuun loppuun 

saakka ja uusista sopimuksista neuvotellaan parhaillaan tiiviisti. Kaikilla kunta-alan työnte-

kijäpuolen järjestöillä on kovemmat vaatimukset kuin mitä jo sopimuksen solmineiden jär-

jestöjen yleinen linja on ollut. Mahdollisten työtaistelujen varalta on syytä käydä läpi vas-

tuunjako työnantajapuolella. 

Työnantaja vastaa siitä, että toiminnan jatkuminen turvataan mahdollisimman laajasti myös 

mahdollisen työtaistelun aikana. Suunnittelun ja toimintojen kannalta on tärkeää selvittää 

vastuukysymykset ja nimittää työnantajan edustajat mahdollisessa työtaistelussa sekä vah-

vistaa hyvissä ajoin viranhaltijoiden roolit. Kuntayhtymän johtoryhmä kantaa kokonaisvas-

tuun, ja palvelu- ja vastuualueiden johtavilla viranhaltijoilla on kokonaisvaltainen vastuu 

toiminnan ylläpitämisestä. Kunkin tulosyksikön esimiehillä on työnjohtovastuu myös mah-

dollisen työtaistelun aikana. 

 

Jos työtaistelutilanteita syntyy, tarvitaan toimikunta, jolla on valtuudet edustaa työnantajaa, 

neuvotella lakkoon liittyvistä asioista ja päättää toimintaan liittyvistä kysymyksistä. 

 

Luettelo työnantajaa edustavista henkilöistä     LIITE § 47 

 

   

SHP JOHT.:   

ehdottaa hallituksen päättävän, että jos keväällä syntyy työtaistelu-

tilanteita, seuraavat asiat pätevät: 

- Kaikki johtavassa asemassa olevat viranhaltijat, ylilääkärit ja tu-

losyksiköiden esimiehet edustavat työnantajaa ja ovat siten mah-

dollisen työtaistelun ulkopuolella 

- Hallitus asettaa toimikunnan, jolla on päätösvalta neuvotella lak-

koon liittyvistä asioista ja ratkaista mahdollisen työtaistelun yh-

teydessä esille tulevia kysymyksiä. 

- Toimikunnan jäseniä ovat piirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallin-

toylihoitaja, hallintojohtaja ja HR-johtaja. 

 

HALL:  
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Hallitus 48 23.3.2020 

 

 

 

§ 48 Viestintästrategia 2020 - 2022 

Shp:n joht. 18 

Vaasan sairaanhoitopiirin viestintästrategiaa on nyt päivitetty. Viestintästrategiassa sano-

taan muun muassa näin: 

 

”Viestintä on tärkeä osa hoitotyötä ja hyvän asiakaspalvelun perusta. Viestintä on myös osa 

kaikkea johtamista. Koko henkilöstöllä on oma rooli hyvässä viestinnässä.” 

 

On välttämätöntä, että näin laajalla ja tärkeällä osalla toimintaamme on oma strategia. Vies-

tintästrategiassa esitetään hyvän viestinnän keskeiset tavoitteet, mistä hyvä viestintä koostuu 

ja miten vastuu viestinnästä jakautuu. Viestintäpäällikkö Heli Masa esittelee viestintästrate-

gian hallituksen kokouksessa. 

 

Viestintästrategia 2020–2022       LIITE § 48 

 

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy viestintästrategian. 

 

HALL:  
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Hallitus 49 23.3.2020 

 

 

 

§ 49 TT-Botnia Oy ja Ab:tä koskeva osakassopimus 

HJ 4 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on 10.6.2019 päättänyt merkitä 81 osaketta á 15 euroa TT 

Botnia Oy Ab:stä. Asian käsittelyn yhteydessä hallitus sai myös ensimmäisen luonnoksen 

osakkaiden välisestä osakassopimuksesta. Omistajien edustajat ovat muokanneet osakassopi-

musta, ja lopullinen osakassopimus on nyt toimitettu hyväksyttäväksi. 

 

Osakassopimus osapuolten välillä Työterveys Botnia Oy-nimistä yhtiötä koskien   LIITE § 49 

 

Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia tarkemmin yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, 

osakkeiden omistuksesta ja luovutuksesta, osakkaiden rahoitusvastuusta sekä osakkaiden oi-

keuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden. Osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja ke-

hittää yhtiön liiketoimintaa julkisen sektorin in-house-toimintana. 

 

Koska kyse on in-house-toiminnasta, on tärkeää sopia siitä, että kaikilla osakkailla on tosiasi-

allinen mahdollisuus vaikuttaa yhtiön päätöksiin. Omistajien osallistuminen hallituksen toi-

mintaan on turvattu sopimuksen nojalla. Sopimuksessa määrätään myös, että eräät päätökset 

edellyttävät 2/3:n määräenemmistöä, mikä ylittää osakeyhtiölain vaatimukset. Myös määräyk-

set osakkaiden oikeudesta tutustua yhtiön toimintaan ja saada tietoa siitä menevät pidemmäl-

le kuin osakeyhtiölain vaatimukset.  

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy osakassopimuksen. 

 

HALL:  
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Hallitus 50 23.3.2020 

 

 

§ 50 Alerte Ab Oy:n osakkeiden ostaminen Pietarsaaren kaupungilta 

 

HJ 5 

Vaasan sairaanhoitopiirillä on nykyisin laboratorio- ja röntgentoimintaa Malmin sairaalassa 

Pietarsaaressa. Vaasan sairaanhoitopiiri on ostanut näiden tilojen siivouspalvelut osakeyhtiö 

Alerte Ab Oy:ltä, joka on kokonaisuudessaan Pietarsaaren kaupungin omistama in-house-

yhtiö. Jos Vaasan sairaanhoitopiiri kilpailuttaisi siivouspalvelut vapailla markkinoilla, se olisi 

epätarkoituksenmukaista ja toimisi myös niitä toimintaperiaatteita vastaan, jotka Pietarsaa-

ren kaupunki on laatinut julkiselle palvelutuotannolle. Palvelut on sen vuoksi ostettu Alertel-

ta ja tarkoituksena on toimia samoin mahdollisessa hyvinvointikuntayhtymässä. 

 

Ajan mittaan Vaasan sairaanhoitopiirin on kuitenkin sekä omasta että Alerten puolesta pääs-

tävä selkeään in-house-asemaan, toisin sanoen Vaasan sairaanhoitopiirillä on oltava riittä-

vän suuri omistusosuus ja määräysvalta Alertessa. Asiasta on neuvoteltu Pietarsaaren kau-

pungin kanssa.  

 

Vaasan sairaanhoitopiiri saisi turvallisen in-house-aseman Alertessa, jos se omistaisi 5 % 

osakkeista ja sille taattaisiin paikka Alerten hallituksessa osakassopimuksen nojalla. Niinpä 

Pietarsaaren kaupungin kanssa on valmisteltu osakassopimus, joka takaa paikan hallitukses-

sa ja jossa Pietarsaaren kaupunki myy Vaasan sairaanhoitopiirille 5 osaketta yhteensä 

200:sta omistamastaan Alerten osakkeesta. Osakkeiden hinta laskettaisiin tilinpäätökseen 

31.12.2019 merkityn osakkeen substanssiarvon mukaan. Yhden osakkeen substanssiarvoksi 

on laskettu 12.048,75 euroa. 

 

Osakassopimus        LIITE § 50/1 

Yhtiöjärjestys        LIITE § 50/2 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää ostaa Alerte Ab Oy:stä viisi osaketta, 

joiden arvo on 12.048,75 euroa kappaleelta.   

 

HALL:   
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Hallitus 51 23.3.2020 

 

 

§ 51 Oikaisuvaatimus päivystyksen hoitomaksusta 

HJ 6  

Tausta 

Potilas (s. 13.12.1989) oli käynyt Promedi Oy Ab:n lääkäriasemalla 16.12.2019. Promedi Oy 

Ab:n hoitava lääkäri oli lähettänyt potilaan Vaasan keskussairaalan päivystykseen, sillä hän 

oli katsonut, että potilas tarvitsee röntgentutkimuksen. Röntgentutkimusta ei voitu tehdä 

Promedi Oy Ab:ssä, sillä yrityksen oma röntgenlaite oli poissa käytöstä. Vaasan keskussai-

raalan päivystyksessä työskennellyt hoitava lääkäri oli arvioinut, kirurgia konsultoituaan, et-

tä röntgentutkimusta ei tässä vaiheessa tehdä. Myöhemmin tehtäisiin mahdollisesti mag-

neettitutkimus. Potilas oli lähetetty tämän jälkeen kotiin. 

 

Potilaan vaatimus 

Potilas vaatii, että Vaasan keskussairaalan on otettava asia uudelleen käsiteltäväksi ja pois-

tettava poliklinikkamaksu (41,20 euroa) sekä parannettava potilaiden kohtelua. 

 

Oikaisuvaatimuksen muodolliset lähtökohdat 

Promedi Oy Ab:n palkkaama lääkäri voi lähettää potilaan Vaasan keskussairaalaan hoitoon, 

mutta hän ei voi ostaa yksittäistä röntgentutkimusta Vaasan keskussairaalalta. Lähettävän 

lääkärin olisi pitänyt informoida asiakasta tästä. Keskussairaalan päivystykseen lähetettävä 

potilas otetaan jonoon ja häntä hoidetaan tavanmukaisten käytäntöjen mukaisesti. Päivys-

tyksen hoitava lääkäri arvioi hoidon tarpeen. Toimenpiteet, joihin ryhdytään, riippuvat hoi-

tavan lääkärin lääketieteellisestä arviosta, eivät lähettävän lääkärin arviosta tai potilaan toi-

veista. Näiltä osin kaikki on sujunut normaalin käytännön mukaisesti.  

 

Asiakasmaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun asetuk-

seen ja lakiin. Kun potilas on kirjattu sisään ja lääkäri tutkinut hänet, veloitetaan aina ase-

tuksessa määrätty poliklinikkamaksu, riippumatta siitä, onko potilas ollut tyytyväinen hoi-

toon vai ei. 

 

Potilaan valitus kohtelusta 

Potilaan valitus on annettu tiedoksi operatiivisesta toiminnasta vastaaville henkilöille. Poti-

lasta on aina kohdeltava arvokkaasti ja asiallisesti. Joskus ongelmat vuorovaikutuksessa voi-

vat aiheuttaa väärinymmärryksiä ja on aina valitettavaa, kun sellaista tapahtuu. Pitkät odo-

tusajat aiheuttavat aina turhautumista. Päivystyksessä syntyy jonoja, kun potilaskuormitus 

on suuri. Mikään tällainen seikka ei kuitenkaan vaikuta poliklinikkamaksuun.       jatkuu… 
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Oikaisuvaatimus 10.1.2020, EI JULKINEN  LIITE § 51/1 

Lähete 16.12.2019, EI JULKINEN  LIITE § 51/2 

 

 

HJ:  ehdottaa hallituksen toteavan, että hoitomaksu on määritetty oi-

kein eikä sitä korjata. 

 

HALL:  
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Hallitus 52 23.3.2020 

 

 

§ 52 Valokerroskuvauslaitteen (OCT-laitteen) hankinta 

HJ 7  

Silmäyksikkö suunnittelee etävastaanottotoiminnan aloittamista Pietarsaaressa kevään 2020 

aikana. Jos Pietarsaaressa olisi käytettävissä valokerroskuvauslaite (OCT-laite), se lisäisi 

huomattavasti niiden potilaiden määrää, jotka voitaisiin tutkia Pietarsaaressa. Kansallisten 

hoitolinjausten mukaan eräät potilasryhmät on tutkittava tällaisella laitteella. Ylilääkäri Jan-

ne Järvenpää selvittää hankintaa tarkemmin kirjelmässään, joka on päivätty 27.1.2020. 

 

Kirjelmä 27.1.2020        LIITE § 52    

 

Käytetty ja tehdaskunnostettu laite maksaa 47 950 euroa ja täysin uusi laite 53 950 euroa. 

Laitteen pitää olla samanmerkkinen kuin keskussairaalan oma laite, jotta ne olisivat yhteen-

sopivia.  

 

Hankinta on perusteltu, mutta se on voitava rahoittaa tämän vuoden hankinnoista muodos-

tuneilla säästöillä. Silmäklinikan hankinnoista on jo syntynyt 30 000 euron säästö. Muita 

konkreettisia säästöjä ei ole vielä syntynyt näin alkuvuodesta, mutta jos jo tässä vaiheessa 

huomioidaan, että tällainen summa on säästettävä, tavoite voitaneen saavuttaa. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy valokerroskuvauslaitteen hankki-

misen 47 950 eurolla ja että tämän vuoden investoinneista on saa-

tava vielä 20 000 euron säästö.  
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Hallitus 53 23.3.2020 

 

 

 

 

§ 53 Henkilöstöraportti 2019 

HJ 8  
Henkilöstöjaosto on hyväksynyt henkilöstöraportin 27.2.2020 ja toivoo, että se annetaan 

hallitukselle tiedoksi. 

 

Henkilöstöraportti 2019 liitteenä      LIITE § 53 

 

   

HJ: esittää, että hallitus merkitsee raportin tiedoksi.  

 

HALL:  
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Hallitus 54 23.3.2020 

 

 

 

 

§ 54 Pöytäkirjaluettelo  

HJ 9  
Henkilöstöjaoston pöytäkirja 1/2020, 27.2.2020 

 

Pöytäkirja liitteenä       LIITE § 54 

 

 

HJ: esittää, että hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi. 

 

HALL:  
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§ 55 Asiakasraadin julkilausuma 10.2.2020 

JYH 3  
Ylihoitaja Saija Seppelin kertoi akuuttihoidon palvelualueesta tilastotietoa henkilökunta- ja 

potilasmääristä sekä ajankohtaisia asioita palvelualueen kehittämissuunnitelmista. 

 

Asiakasraati pohti, mitä heille tarkoittaa hyvä palvelu ja paras asiakaskokemus Vaasan kes-

kussairaalassa.  

Asiakasraadin näkemykset hyvästä palvelusta tiivistyvät hyvään kohtaamiseen ja hoitoon, 

mikä on kokonaisvaltaista potilaan tilanteen huomioon ottamista. Lisäksi erittäin tärkeänä 

seikkana hyvässä palvelussa nousi esiin jatkuva asiakkaan informointi hoidosta ja siihen liit-

tyvistä suunnitelmista. 

 

Paras asiakaskokemus tarkoittaa raatilaisille ammattitaitoista ja empaattista kohtaamista, 

jossa asiakas on ihminen, joka nähdään ja kuullaan. Se tarkoittaa merkityksellistä kokemus-

ta, jota ei unohda. Paras asiakaskokemus tarkoittaa tunnetta siitä, että on luotettavassa hoi-

dossa ja turvallisissa käsissä. Sairaudesta huolimatta annetaan positiivinen tulevaisuuden 

kuva ja toivoa. Hyvä palvelu luo hyvän kierteen, jossa hyvät asiat vahvistuvat. Hyvä kierre 

auttaa luottamaan sairaalaan eikä potilas halua hakeutua muualle hoitoon. 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen kertoi asiakasraadille päivitetystä VKS 2025 –

strategiasta sekä muista ajankohtaisista asioista. 

 

Julkilausuma         LIITE § 55 

 

 

JYH:  esittää, että hallitus merkitsee asiakasraadin julkilausuman tiedok-

si. 

 

HALL: 
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Hallitus 56 23.3.2020   

 

 

 

 

§ 56 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    23.3.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun-

nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät:  

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät:  

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kuntayhtymän jäsenkunta 

• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhe-

linnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet-

tava. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi-

vän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asi-



 

 

 

 

anosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivä-

nä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kulut-

tua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-

tai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin kir-

jaamosta (yhteystiedot alla). 

 

 

Pöytäkirja on ____.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  xx.xx.xxxx 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx.xxxx 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

 

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanan-

taista perjantaihin klo 9-14. 

 

 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.  

 

Pykälät: 

      

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain 

se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 

saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös  

 se, jojhon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä-

littömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kuntayhtymän jäsenkunta  

 jäsenkunnan jäsen. 

 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-

luttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämises-

tä.  

 

Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-

näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensim-

mäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

vaasa.hao@oikeus.fi  

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

 

 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valitta-

jan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muu-

toksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyn-

tiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 

kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se 

toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 

uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutok-

seen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tullee-

seen seikkaan. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-

tu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuo-

mioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää: 

Vaasan sairaanhoitopiirin kirjaamo  

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

 

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantai-

hin klo 9-14. 

Puh: 06 213 1111 

 

Pöytäkirja on ______ viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty       

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty       


