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§ 101 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 

paikan. 

 

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

  HALL:   
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Hallitus    § 103     17.8.2020 
 
 
 
 

§ 103 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL:  
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Hallitus    § 104     17.8.2020 
 
 
 
 
 

§ 104 Tilannekatsaus 

 

Shp:n joht. 30 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauksen 

esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen 

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

ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee elokuun tilannekatsauksen 

kokouksessa. 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen elokuulta 2020. 

 

HALL:   
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§ 105 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

 

Shp:n joht. 31 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 105/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 105/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 105/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 105/4 

 

 

SHP:n JOHT:  

ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 106     17.8.2020 
 
 
 
 
 
 

§ 106 Välitilinpäätös 30.6.2020 

 

Shp:n joht. 32 

Välitilinpäätös 30.6.2020 on jatkoa ajanjaksolle, joka on ollut kaikin tavoin erilainen ja 

poikkeava. Vuosi alkoi suunnitelmien mukaisesti ja toiminta oli täydessä vauhdissa, mutta 

kahden kuukauden kuluttua iso osa toiminnasta pysähtyi koronapandemian nopean leviämisen 

vuoksi. Valmiutta nostettiin ja henkilöstöä siirrettiin uusiin tehtäviin. Välitilinpäätös on 

epänormaalista tilanteesta huolimatta laadittu normaaliin tapaan. Jo alkuvuodesta meillä oli 

haasteita kustannustason pitämisessä talousarviokehyksessä ja edellytykset siinä onnistumisessa 

ovat nyt selkeästi huonommat, sillä toimintavolyymiäkään koskevia tavoitteita ei voida saavuttaa 

elektiivisen toiminnan oltua supistettuna useiden kuukausien ajan. Omasta toiminnasta saatavat 

tulot ovat 3,1 milj. euroa vähemmän kuin mitä oli budjetoitu kesäkuun loppuun, ja tuloja on 

menetetty yhteensä 4,3 milj. euroa. 

 

Välitilinpäätös 30.6.2020 on 2 264 695,03 euroa alijäämäinen. Tulokseen sisältyy 3 milj. euron 

ylimääräinen tulo laboratoriotoiminnan luovuttamisesta Fimlab Oy:lle, joten toiminnan 

varsinainen alijäämä on 5,3 milj. euroa. Jäsenkunnilta on laskutettu 103,3 milj. euroa eli 47,5 % 

budjetoidusta. Toimintatuotot ovat yhteensä 121 milj. euroa eli 47,4 % budjetoidusta.  

 

Toimintakuluista on toteutunut 49,5 % eli 121,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 

54,6 milj. euroa eli 49,4 % budjetoidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 19,4 milj. euroa eli 

51,7 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 45 milj. euroa eli 48,9 % budjetoidusta.  

Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut noin viiden kuukauden 

ajalta. Kuluja on 30.6.2020 mennessä 17,3 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa eli 9,4 % 

vähemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2019. Vähennys johtuu kokonaan siitä, että 

pandemia on supistanut toimintaa myös muissa sairaanhoitopiireissä.  

 

Kun lasketaan pelkästään oman toiminnan kokonaiskulut, muissa laitoksissa annetun hoidon 

kulut pois lukien, ne ovat 1,9 milj. euroa eli 1,9 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 2019. 

Kuluihin sisältyvät myös pandemian 30.6. mennessä aiheuttamat lisäkulut. Oman toiminnan 

kulut ylittävät talousarvion 1,3 milj. eurolla kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta. Ylitykset 

johtuvat paitsi pandemian vuoksi hankituista suojavarusteista ja uudelleenjärjestelyiden 

aiheuttamista kuluista myös ostetuista lääkäripalveluista, edellisvuoden tapaan. 
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Hallitus     § 106    17.8.2020 

 

 

 

 

Avohoitokäyntejä on ollut 3,9 % vähemmän kuin samana ajanjaksona 2019, ja drg-pakettien 

määrä on 6,5 % pienempi. Hoitopäivien laskutus on sekä psykiatriassa että vaativassa 

kuntoutuksessa ja erityisgeriatriassa vähentynyt runsaat 18 %. Siirtoviivepotilaiden hoitopäiviä 

oli jakson aikana 30 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2019, ja niiden lukumäärä vastaa 

nyt vuodeksi 2020 budjetoitua määrää. Poliklinikkakäyntien ja drg-pakettien määrä on noin 47 % 

budjetoidusta. Sairaanhoitopiiri ei ole 30.6. mennessä laskuttanut kuntia covid-19-potilaiden 

tutkimuksesta ja hoidosta eikä myöskään sosiaali- ja terveydenhuollolle toimitetuista 

suojavarusteista, vaan laskutus suoritetaan elokuussa. Hoidosta ja testeistä koituva summa on 

noin 1,1 milj. euroa, ja suojavarusteet maksavat noin 0,45 milj. euroa. Tulot on 

välitilinpäätöksessä jaksotettu, ja käyntimäärä on merkitty omalle riville vastuualuetason 

erikoisalakohtaisessa seurannassa. 

 

Syksyn 2020 taloutta koskevat haasteet riippuvat paljolti pandemian kehityksestä. Jos tilanne 

palaa normaaliksi, voidaan vahinko vielä minimoida, mutta jos pandemian toinen aalto tulee, 

seuraukset voivat olla todella huomattavat ja toiminnan supistaminen uudelleen johtaa vielä 

suurempaan alijäämään. Toiminnan supistuminen ja tuottojen väheneminen samaan aikaan kun 

valmiutta nostetaan ja kustannustaso pysyy samana, tekee sen, että talousarvion toteuttaminen 

suunnitelmien mukaisesti on mahdotonta. Ostopalvelut, erityisesti ostetuista lääkäripalveluista 

koituvat kulut, muodostavat toisen haasteen. Syksyn palkankorotukset lisäävät henkilöstökuluja 

noin 550 000 euroa. Talousarviototeuma 30.6. on niiden osalta 49,4 %, mikä merkitsee sitä, että 

palkkakulut korotuksineen pysynevät talousarvion mukaisina.  

 

Valtion korvaus koronapandemian aiheuttamista kuluista ei ole vielä varma, mutta alustavien 

arvioiden mukaan Vaasan sairaanhoitopiiri saanee noin 4–5 milj. euroa. Korvauksella voidaan 

kattaa menetetyt tulot, mikäli toiminta jatkuu syksyllä normaalisti, mutta muiden suurten 

kululisäysten osalta on ryhdyttävä toimenpiteisiin ylitysten estämiseksi. 

 

Välitilinpäätös        LIITE § 106 

 

SHP:n JOHT. :  ehdottaa, että hallitus keskustelee kuuden ensimmäisen kuukauden 

välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä edelleen noudattamaan 

maltillisuutta, samalla kun selvitetään mahdollisuuksia lisäsäästöihin 

erilaisin rakennemuutoksin. Sen jälkeen, kun olemme saaneet 

tarkempaa tietoa valtion korvausten suuruudesta, voidaan ottaa kantaa 

siihen, tarvitaanko järeämpiä toimenpiteitä vuoden 2020 

talousarviossa pysymiseksi. 

 

HALL:   
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Hallitus    § 107     17.8.2020 
 
 
 
 
 

§ 107 Poistosuunnitelman täydentäminen 

 

Shp:n joht. 33 

Poistosuunnitelman muuttamiseen on syntynyt tarvetta siltä osin, kun se koskee kiinteistöihin 

tehtäviä muutoksia, jotka johtuvat laitteisiin, kalustoon tai kiinteisiin rakenteisiin tehtävistä 

investoinneista. Laitteiden poistoaika on 5–10 vuotta riippuen arvioidusta taloudellisesta 

elinkaaresta, kun taas sairaalakiinteistöjen poistoaika on peruskorjauksen tai uudisrakentamisen 

osalta 30 vuotta. Siksi olisi tärkeää, että kiinteistöjä koskevien muutosten poistoaika vastaisi 

laitteiden poistoaikaa niin, että poistot päättyisivät samanaikaisesti sekä muutoskulujen että 

laitehankintojen osalta, sillä tiloihin vaaditaan usein uusi muutos, kun uusia laitteita asennetaan. 

 

Poistoa on tarkoitus soveltaa vain silloin, kun se koskee laitteiden asentamisesta johtuvaa 

muutosta. Jos kyse on tavanomaisesta peruskorjauksesta tai saneerauksesta, kiinteistöihin 

sovelletaan normaaleja poistoaikoja. 

 

Poistosuunnitelma        LIITE § 107 

 

 

SHP:n JOHT. :  ehdottaa hallituksen keskustelevan ehdotuksesta ja että valtuusto 

hyväksyy poistosuunnitelman täydentämisen siten, että muutos on 

voimassa vuoden 2020 alusta.  

 

HALL:   
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§ 108 Mico Botnia Oy:ön osakeantiin osallistuminen 

 

Shp:n joht. 34 
Mico Botnia Oy on Pohjanmaan maakunnan hallinnollisia tukipalveluita tuottava yhtiö. Yhtiön 

toimialana on tuottaa ja kehittää kuntia, kuntayhtymiä, kuntakonserneja ja julkista sektoria 

palvelevia tukitoimintoja, joita ovat talous- ja palkkapalvelut, ICT-palvelut sekä tulkki- ja 

käännöspalvelut. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa 18,8 prosenttia Mico Botnia Oy:n osakekannasta ja on sen 

toiseksi suurin omistaja. Mico Botnia Oy:n yhtiökokous on kokouksessaan 15.6.2020 päättänyt 

järjestää osakeannin, jolla vahvistetaan Mico Botnia Oy:n tasetta ja varmistetaan Lumina-

hankkeen läpivieminen. Vaasan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus merkitä 369 osaketta siten, 

että yhden osakkeen hinta on sata (100) euroa. Päätös osakeantiin osallistumisesta on tehtävä 

31.8.2020 mennessä ja merkintä maksettava kahden viikon kuluessa tästä. 

 

Osakkeiden merkintä voidaan rahoittaa järjestämällä sairaanhoitopiirin vuoden 2020 

investointibudjettia uudelleen. 

 

 

SHP:N JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää  

1. Osallistua Mico Botnia Oy:n osakeantiin ja merkitä 369 osaketta 

hintaan sata (100) euroa osakkeelta. 

2. Valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja/tai hallintojohtajan 

allekirjoittamaan osakkeiden merkintäsitoumuksen sairaanhoito-

piirin puolesta. 

 

HALL:  
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§ 109 Suomen Lähilaboratorio Oy:n hallituksen edustajan nimeäminen 

 

Shp:n joht. 35 
Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa tällä hetkellä 33,33 % Suomen Lähilaboratorio Oy:n 

osakekannasta. Koska sairaanhoitopiiri omistaa myös Fimlab Oy:n osakkeita ja Fimlab Oy on yksi 

Suomen Lähilaboratorio Oy:n omistajista, ei sairaanhoitopiirillä ole strategista tarvetta omistaa 

Suomen Lähilaboratorio Oy:n osakkeita. Sairaanhoitopiiri on käynyt keskusteluja Suomen 

Lähilaboratorio Oy:n osakekannan myymiseksi. 

 

Sairaanhoitopiirillä on kuitenkin hallituspaikka Suomen Lähilaboratorio Oy:n hallitukseen. 

Ylilääkäri Reijo Autio on ollut aiempi sairaanhoitopiirin edustaja hallituksessa, mutta hänen 

tilalle on valittava uusi edustaja Suomen Lähilaboratorio Oy:n hallitukseen. 

 

Hallituksen alainen omistajaohjausjaosto teki kokouksessaan periaatepäätöksen, että se esittää 

sairaanhoitopiirin hallitukselle hallintojohtajan valitsemista edustajaksemme yhtiön 

hallitukseen. Päätösvalta kuuluu kuitenkin sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan 

sairaanhoitopiirin hallitukselle. 

 

SHP:N JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää nimetä Suomen Lähilaboratorio Oy:n 

hallitukseen sairaanhoitopiirin edustajaksi hallintojohtajan. 

 

HALL:  
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§ 110 Alerte Oy Ab:n hallituksen edustajan nimeäminen 

 

Shp:n joht. 36 
Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa tällä hetkellä 5 kappaletta Alerte Oy Ab:n osakkeita. Lisäksi 

sairaanhoitopiirillä on hallituspaikka Alerte Oy Ab:n hallitukseen. 

 

Sairaanhoitopiiri hankkii Alerte Oy Ab:lta pääasiassa huolto- ja siivouspalveluita. Sen vuoksi on 

tärkeää, että hallituksen jäsen tuntee toimialaa sekä sairaanhoitopiirin tarpeita palveluille. 

Sairaanhoitopiiri hankkii samanlaisia palveluita myös Teese Botnia Oy:ltä. Teese Botnia Oy:n 

hallituksessa sairaanhoitopiiriä edustavat talousjohtaja sekä tekninen johtaja. Luontevaa olisi, 

että toinen heistä on sairaanhoitopiirin edustaja myös Alerte Oy Ab:n hallituksessa. 

 

Päätösvalta kuuluu sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan sairaanhoitopiirin hallitukselle. 

 

SHP:N JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää nimetä Alerte Oy Ab:n hallitukseen 

sairaanhoitopiirin edustajaksi talousjohtajan. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 111     17.8.2020 
 
 
 
 
 

§ 111 Seinäjoen keskuspesula Oy:n osingonjako 

 

HJ 25 
Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa tällä hetkellä 43 % Seinäjoen keskuspesula Oy:n osakekannasta. 

Seinäjoen keskuspesula on tehnyt vuonna 2019 liikevoittoa reilut 100.000 euroa ja kassaan on 

kertynyt liikevoittoa yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. 

 

Seinäjoen keskuspesula Oy:n hallitus on kokouksessaan 16.6.2020 keskustellut mahdollisesta 

osingonjaosta ja ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Hallitus päätti, jatkaa valmistelua siten, että 

seuraavaan hallituksen kokoukseen valmistellaan esitys ylimääräisen yhtiökokouksen 

kutsumisesta ja osingon jakamisesta. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 2 §:n mukaan hallitus vastaa mm. sairaanhoitopiirin 

omistajaohjauksesta. 

 

Muistio Seinäjoen keskuspesula 24.7.2020   SALASSA PIDETTÄVÄ LIITE § 111 

        (julkisuuslaki 24.1 § 2o kohta) 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus käy ohjaavan keskustelun Seinäjoen 

Keskuspesula Oy:n osingon määrästä. 

 

HALL:  
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§ 112 Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen 

 

HJ 26 
Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 13 hyväksynyt omistajaohjauksen 

periaatteet. Valtuusto kuitenkin edellytti, että omistajaohjauksen periaatteet tuodaan uuteen 

käsittelyyn yhtiömuotoisen toiminnan laajentamisen osalta. 

 

Omistajaohjauksen periaatteita yhtiömuotoisen toiminnan laajentamisen osalta on tarkennettu 

virkamiestyönä. 

 

Luonnos omistajaohjauksen periaatteiksi      LIITE § 112 

 
 

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen periaatteet. 

 

HALL:  
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§ 113 Hankintaohjeen hyväksyminen 

 

HJ 27 
Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 35 §:n mukaan hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin 

yleiset hankintaohjeet. Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden palveluiden ostamista, 

vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. 

 

Sairaanhoitopiirillä ei ole ollut erillistä hankintaohjetta, vaan hankinnoissa on noudatettu 

Kuntaliiton laatimia kuntien yleisiä hankintaohjeita. Lisäksi käytössä on ollut hankintoja 

koskevat soveltamisohjeet. 

 

Julkisten hankintojen tavoitteena on taata, että hankinta tehdään kokonaistaloudellisesti 

edullisimpaan hintaan ja että kaikille oletetuille toimittajille annetaan mahdollisuus kilpailla 

tasavertaisin perustein. Sairaanhoitopiirin hankintaohje täydentää käytössä olevia ohjeita ja 

siihen on koottu sairaanhoitopiirin hankinnoissa käytetyt periaatteet ja toimintatavat. 

 

Luonnos hankintaohjeeksi on liitteenä    LIITE § 113 

 

HJ:  ehdottaa, ett hallitus päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin 

hankintaohjeen. 

 

HALL:  
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§ 114 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen hyväksyminen 

 

HJ 28 
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kuntayhtymän valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan perusteista. Lisäksi 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset 

määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sairaanhoitopiirin valtuusto on 

hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteet 15.4.2019. 

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön luvussa 12 puolestaan on määräykset siitä, miten sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät jakautuvat valtuuston ja hallituksen välillä. 

 

Hallituksen tehtävänä on vastata kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä. Vastuun täyttämiseksi hallitus on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen 

toimintaohjeen sekä sisäisen valvonnan ohjeen, joka sisältää myös hyvän johtamis- ja 

hallintotavan. 

 

Ohjetta on päivitetty viimeksi 15.12.2014. Sen vuoksi on tarpeen hyväksyä uusi sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan ohje, joka korvaa vanhaa sisäisen valvonnan ohjeen. Uusi ohje on vanhaa 

ohjetta tarkempi sekä ottaa paremmin huomioon riskienhallinnan ja omistajaohjauksen 

näkökulmat. 

 

Luonnos sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeksi  LIITE § 114 

Vanha sisäisen valvonnan ohje     OHEISMATERIAALI § 114 

 

 

HJ:  ehdottaa, ett hallitus päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. 

 

HALL:  
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§ 115 Tietosuojapolitiikan ja tietoturvapolitiikan hyväksyminen 

 

HJ 29 
Tietoturvalla tarkoitetaan eri muodoissa olevien tietojen suojaamista erilaisilta uhkatekijöiltä 

varmistaen palvelutoiminnan jatkuvuus minimoiden toimintaan tai asiakkaiden tietoihin liittyvät 

riskitekijät. Vaasan sairaanhoitopiirillä on ollut tietoturvapolitiikka 15.12.2004 lähtien.  

 

Tieto eri muodoissaan on tärkeä perusta kaikelle sairaanhoitopiirin toiminnalle. Viime vuosina 

tietosuojan merkitys on kasvanut entisestään ja sairaanhoitopiirin henkilötietojen käyttöä 

sääntelevät nykyään myös Euroopan unionin tietosuoja-asetus sekä kansallinen tietosuojalaki. 

 

Sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikkaan on lisätty hallituksen päätöksellä tietosuojapolitiikka 

4.6.2018. Koska tietosuojan merkitys on kasvanut entisestään, on tarkoituksenmukaista, että 

sairaanhoitopiirillä on erillinen tietosuojapolitiikka ja tietoturvapolitiikka. 

 

Luonnos tietoturvapolitiikaksi ja tietosuojapolitiikaksi   LIITE § 115/1-2 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin 

tietoturvapolitiikan ja tietosuojapolitiikan. 

 

HALL:  
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§ 116 Laihian kunnan uusi varsinainen jäsen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

 valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

 

HJ 30 
Laihian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2020 § 40 päättänyt valita Vaasan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Teemu Knuutin 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuutettunsa 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon. 

 
Laihian kunnanvaltuuston pöytäkirjanote     LIITE § 116 
 
 

HJ: ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se merkitsee 
asian tiedoksi. 

 
HALL:  
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§ 117 Valtuuston 22.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano 

 

HJ 31 
Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on 

muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

§ 6 Luottamustehtävästä luopuminen – Olli Aalto 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 7 Luottamustehtävästä luopuminen – Christian Pundars 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 10 Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen, vuoden 2019 tilintarkastus-

kertomuksen merkitseminen tiedoksi sekä vastuuvapauden myöntäminen 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 11 Lisäys Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen 2019 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 12 Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön muuttaminen 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 13 Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 17 Päivitys kelpoisuus- ja kielitaitosääntöön 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa valtuuston 

22.6.2020 tekemien päätösten laillisuudesta. 

 

HALL:  
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§ 118 Pöytäkirjaluettelo 

 

HJ 32 
Omistajaohjausjaoston pöytäkirja 3/2020, 11.6.2020 

Henkilöstöjaoston pöytäkirjat 2/2020, 23.4.2020 ja 3/2020, 17.6.2020 

 

         LIITE § 118/ 1-3 

 

 

HJ:  ehdottaa, että pöytäkirjat merkitään tiedoksi. 

 

HALL:   
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§ 119 Muut mahdolliset asiat 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 3 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen kokouksissa 

viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 
Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää 

kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella. 


