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Hallitus    § 135 – 136    26.10.2020 
 
 
 

§ 135 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. 

 

 

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen. 

 

Kokouksessa oli läsnä 11 hallituksen jäsentä sekä valtuuston puheenjohtaja, valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 136 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Åsa Blomstedt ja Monica Sirén-Aura. 

 

  HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Åsa Blomstedt ja Monica Sirén-Aura.  

   ________ 
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Hallitus    § 137     26.10.2020 
 
 
 

§ 137 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: hyväksyi työjärjestyksen. 

________  
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Hallitus    § 138     26.10.2020 
 
 
 

§ 138 Tilannekatsaus 

 

Joht. 44 

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 lokakuun tilannekatsauksen 

kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen lokakuulta 2020. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Hallitus    § 139    26.10.2020 
 
 
 

§ 139 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

hoitajan päätökset 

 

Joht. 45 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 139/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 139/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 139/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 139/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 140    26.10.2020 
 
 
 

§ 140 Vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma  

 

Joht. 46 

Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen. 

Taloussuunnitelman ja toimintasuunnitelman tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet ovat valmiit.  

 

Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia eri jäsenkuntien ja 

ulkokuntien välisen lopullisen kustannusjaon arvioimiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset 

yksittäiset hinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman 

30.11.2020. 

 

Toimintavolyymi on suunnitelmassa suurin piirtein samalla tasolla kuin aiempina vuosina. 

Vuoden 2020 toiminnassa on koronapandemian vuoksi paljon vaihtelua, miksi vuonna 2020 

toteutunutta toimintaa ei ole voitu käyttää yksinään tulevan toiminnan suunnittelussa, vaan 

lähtökohtana on ollut enemminkin vuosi 2019, jolloin toiminta oli vielä normaalilla tasolla. 

 

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat yhteensä 269,9 milj. euroa, ja ne nousevat 4,5 % 

vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat 4,2 % siten, että oman 

toiminnan laskutus kasvaa 2,7 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutuksen 

arvioidaan nousevan 5,9 % eli 2,3 milj. euroa. Vakiintuneet yhteiset maksuosuudet kasvavat 

2,9 %, ja hyvinvointikuntayhtymän suunnittelusta koituvien kulujen kattamiseksi budjetoidaan 

uusi 2,5 milj. euron maksu. Jäsenkuntien kokonaislaskutuksen arvioidaan olevan 226,5 milj. 

euroa, joten nousua on 4,2 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. 

 

Toimintakulut ovat yhteensä 259,2 milj. euroa, jossa on lisäystä 4,2 % vuoden 2020 talousarvioon 

verrattuna. Oman toiminnan kulut ovat kasvavat 1,7 % eli 3,5 milj. euroa vuoden 2020 

talousarvioon verrattuna.  Menojen nousu johtuu lähinnä sopimustenmukaisista 

palkankorotuksista, yhteispäivystyksen ostopalvelulääkäreille varatun määrärahan kasvamisesta 

sekä lisäpanostuksista lääkäreiden koulutukseen lahjoitusprofessuurien ja professoreiden 

sivuvirkojen muodossa. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu ne rakennemuutokset, joista VKS 

2025 -strategiaohjelman mukaisesti syntyy yhteensä 1,7 milj. euron kustannussäästö.  

 

Henkilöstökulut ovat 116 milj. euroa, jossa on lisäystä 4,8 milj. euroa eli 4,3 %. Varsinaisen 
toiminnan aiheuttamat henkilöstökulut kasvavat vain 1 milj. euroa eli 0,9 %, sillä loput 
henkilöstömäärärahoista liittyvät valtion rahoittamiin hankkeisiin ja 
potilasturvallisuuskeskukseen sekä hyvinvointialueen suunnitteluun. Virkojen ja toimien 
määrä-on pienentynyt 7,4:llä. Talousarvioehdotuksessa on lakkautettu 10 toimea, mutta siihen 
on lisätty kaksi 30-prosenttista sivuvirkaa lääkärikoulutuksen professoreille ja kaksi toimea 
potilasturvallisuuskeskusta varten. 12,5 toimea muutetaan niin sanotuiksi 0-toimiksi (ilman 
erillisiä määrärahoja) lakisääteisten poissaolojen kattamiseksi eri yksiköissä. Vakinaisen 
henkilöstön palkkamäärärahat on kirjattu yksiköille. Erilaisia virkanimikemuutoksia on 38. Ne 
johtuvat rakennemuutoksista ja niillä pyritään vastaamaan paremmin resurssien tarpeeseen. 

jatkuu… 
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Hallitus    § 140    26.10.2020 

 
 
 
Muissa laitoksissa annetun hoidon määräraha nousee 5,9 % eli 2,3 milj. euroa.  Määrärahaa on 
supistettu vuoden 2019 toteumaan verrattuna, sillä lähipalveluita kehitetään erityisesti 
Pietarsaaressa mutta myös muissa osissa sairaanhoitopiiriä, mikä toivottavasti vähentää muiden 
laitosten käyttöä. Muut ostopalvelut kasvavat 7 % eli 3,8 milj. euroa, mikä johtuu lähinnä 
yhteispäivystyksen ostopalvelulääkärikulujen kasvusta, ambulanssitoiminnan kulujen kasvusta 
yhden lisäyksikön perustamisen johdosta sekä valtionavustushankkeille budjetoiduista 
määrärahoista. Ostopalvelulääkäreille varatut määrärahat eivät yllä samalle tasolle kuin vuoden 
2019 toteuma, ja selvitämme muita toimenpiteitä kustannusnousun hillitsemiseksi. 
 
Aine- ja tarvikemenot pysyvät nykyisellä tasolla.  
 

Rahoituksen nettokulut 2021 ovat 1,6 milj. euroa, ja lainanoton kasvusta huolimatta olemme 

pystyneet pitämään tason samana äärimmäisen alhaisen korkotilanteen ansiosta. 

 

Investointiehdotuksen määräraha on yhteensä 87,2 milj. euroa, josta kiinteistöbudjetin osuus on 

72,9 milj. euroa. Uuden H-talon osuus tästä on 56,2 milj. euroa ja muiden kiinteistöinvestointien 

16,7 milj. euroa. Aloitettujen ja meneillään olevien rakennus- ja korjaushankkeiden 

kokonaissumma on 210 milj. euroa ja muihin saneerauksiin on varattu 55 milj. euroa. Vuoden 

2021 investoinneista 4,7 milj. euroa on varattu laitehankintoihin ja 11 milj. euroa it-ohjelmiin. 

Tästä summasta 10,4 milj. euroa on varattu uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster Botniaa 

varten, joka on monivuotinen, yhteensä 55 milj. euron hanke. Osa vuoden 2020 

investointimäärärahoista on budjetoitu uudelleen vuodelle 2021, kun niitä ei ole ehditty toteuttaa 

alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 

 

Kiinteistö- ja it-investoinnit rahoitetaan lainalla.  

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma      LIITE § 140 

 

 

JOHT: ehdottaa, että  

 

1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja taloussuunnitelman 

esitetyssä muodossa 

 

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2021 toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet seuraavasti: 

 

a. Kuntalaskutus perustuu avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja drg-

paketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta. 

Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drg-pakettien outlier-päivistä ja 

potilaista, joiden siirtäminen muualle on viivästynyt 

(siirtoviivepotilaat). 

jatkuu… 
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Hallitus    § 140    26.10.2020 

 

 

 

b. Kalliin hoidon raja on 90 000 euroa/potilas/vuosi. Raja koskee myös 

psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 7 500 000 euroa eli 

44,25 euroa asukasta kohti tasausmaksuna. 

 

c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, 

myrkytystietokeskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja 

lääkitys, lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, 

kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen apuvälinekeskuksen 

toiminta, alueellisen terveydenhuoltorekisterin ja 

perusterveydenhuollon yksikön ylläpito (lukuun ottamatta 

hyvinvointialueen suunnittelukulut) sekä hengitysvajauspotilaista 

piirille kuuluvat kulut. Vuoden 2021 jäsenmaksu on 55,16 euroa 

asukasta kohti. Kokonaiskulut ovat 9 011 000 euroa. 

 
d. Vuodelta 2021 peritään erillinen maksu tulevan hyvinvointialueen 

suunnittelua varten. Nettokulujen arvioidaan olevan 2,5 milj. euroa. 

Kunnille, jotka ovat päättäneet siirtää kaiken sosiaali- ja 

perusterveydenhuollon toiminnan ja osallistua suunnittelukuluihin, 

vahvistetaan maksu, joka on 14,82 euroa/asukas. Mikäli Korsnäs 

päättää siirtää myös sosiaalihuoltonsa, tarkistetaan hintoja niin, että 

maksu on 14,75 euroa, mutta jos Korsnäs osallistuu suunnitteluun vain 

muilta osin, maksu Korsnäsin osalta on 9,48 euroa/asukas. 

 
e. Ensihoitopalvelun nettokulut 7 797 009 euroa peritään maksuna, joka 

on 46 euroa asukasta kohti. 

 

f. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 42,35 

euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista. Maksu on 

yhteensä 7 178 800 euroa. 

 

g. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista laskutetaan ns. 

läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän piiriin. 

 

h. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. 

 

i. Peruspääomasta 1.1.2019 maksetaan 0,75 %:n korko, joka maksetaan 

jäsenkunnille joulukuussa 2021. 

 

j. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen 

rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistöinvestointien osalta ja 

15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta. 

jatkuu… 
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k. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettokulut, 

nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Hallitusta 

sitoo investointilistan jokainen kohta. 

 
 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 10.49. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 141     26.10.2020 
 
 
 

§ 141 Una Oy:n sovintosopimusesitys Vaasan sairaanhoitopiirin irtisanomisilmoitukseen 

Joht. 47 

Una Oy:n toiminta koostuu kolmesta eri osa-alueesta: Una Ytimestä, Una Lomakkeesta ja Una 

Kaaresta. Vaasan sairaanhoitopiiri on mukana Una Ytimen tiedonhallinta- ja 

integraatioratkaisussa sekä Una Lomakkeessa. 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster -hankkeen käynnistyttyä tarve Una Ytimen ratkaisuille 

on poistunut, sillä Asterin järjestelmäkokonaisuus tulee sisältämään samat toiminnallisuudet 

kuin Una Ydin tarjoaa. Asiantuntijoiden mukaan toiminnallisuus on järkevämpää tehdä Asterin 

sisälle kuin erillisellä ratkaisulla. Lisäksi Ytimen kehitystyö on viivästynyt huomattavasti, minkä 

vuoksi on epävarmaa, hyötyykö Vaasan sairaanhoitopiiri missään vaiheessa Una Ytimen 

ratkaisusta. Una Ytimen kustannukset Vaasan sairaanhoitopiirille vuodelle 2021 olisivat 150.000 

euroa. 

 

Näiden syiden vuoksi Vaasan sairaanhoitopiiri on irtisanonut sopimuksen Una Ytimen osalta 

23.6.2020. Sopimuksen mukaan irtisanomisilmoitus on tehtävä vähintään kuusi (6) kuukautta 

ennen kuin irtisanominen tulee voimaan. Sopimusehtojen mukaisesti Vaasan sairaanhoitopiirin 

vastuut maksuista jatkuvat 31.12.2020 saakka. Irtisanoutumisen jälkeen Vaasan sairaanhoitopiiri 

on edelleen Una Oy:n osakas sekä mukana kehittämässä ja käyttöönottamassa UNA -lomakkeita. 

Una Oy on lähestynyt Vaasan sairaanhoitopiiriä sovintosopimuksella 1.10.2020. 

Sovintosopimuksessa esitetään, että Vaasan sairaanhoitopiiri sitoutuisi allekirjoittamaan 

määräaikaisen UNA Ydin ohjelmasopimuksen ja vastaamaan 156.000 euron rahoituksesta. 

Vaasan sairaanhoitopiirin vastuut ja velvoitteet UNA Ydin -ohjelmassa päättyisivät 30.6.2021, 

jollei VSHP ilmoittaisi option käyttämisestä UNA Oy:lle kirjallisesti viimeistään 31.5.2020. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. vastata 

sairaanhoitopiirin operatiivisesta johtamisesta. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin irtisanomisilmoitus 23.6.2020 ja Una Oy:n sovintosopimusesitys 

30.9.2020 ovat oheismateriaaleina. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää hylätä Una Oy:n sovintosopimuksen ja 

toteaa, ettei Vaasan sairaanhoitopiirillä ole tarvetta Una Ytimen 

ratkaisuille. 

 

Hallitus katsoo, että Vaasan sairaanhoitopiiri on toimittanut 

irtisanomisilmoituksen sopimuksen edellyttämällä tavalla ja katsoo, 

että Vaasan sairaanhoitopiirin vastuut ja velvoitteet Una Ydin -

ohjelmassa päättyvät 31.12.2020. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 142     26.10.2020 
 
 
 

§ 142 Asiakasraadin julkilausuma 

 

JYH 7 
Johtajaylilääkäri Peter Nieminen esittäytyi asiakasraadille ja kertoi ajankohtaisia asioita 

hyvinvointikuntayhtymän perustamisen tilanteesta, yhteisen potilastietojärjestelmän 

perustamisesta ja varautumisesta syksyllä mahdollisesti uhkaavaan pandemian pahenemiseen.  

 

2. Asiakasraadista on annettu sairaalalle ehdotus kriisiavun kehittämisestä vakavan 

sairastumisen yhteydessä. Sairaalassa ja kolmannella sektorilla on jo tarjolla apua ja tukea 

kriisissä olevan asiakkaan auttamiseksi. Kokouksessa asiakasraadille esiteltiin olemassa olevia 

tukimuotoja ja sen jälkeen keskusteltiin yhdessä, miten kriisiapua voitaisiin vielä kehittää. 

 

Hoitotyön asiantuntija Anne Jaskari kertoi selvityksestä, jolla kartoitettiin palvelualueilta 

kriisiavun tarjoamisen nykytilaa, kehittämistarpeita ja parannusehdotuksia. Selvitys tarjosi 

runsaasti kehittämisideoita henkilökunnan näkökulmasta. 

 

Case managerit Eeva-Kaisa Hannelin ja Maria Lindholm kertoivat, miten case manager voi tukea 

potilaita kuuntelemalla ja keskustelemalla sekä ohjaamalla potilasta muiden kriisipalveluiden 

piiriin keskussairaalassa, perusterveydenhuollossa tai kolmannen sektorin alueella. 

 

Lisäksi Pohjanmaan kriisikeskus Valon johtaja Anne Salovaara-Kero kertoi Valon tarjoamasta 

keskusteluavusta, kun asiakas on kriisissä tai haluaa tukea vaikeaan elämäntilanteeseen. 

 

Tämän jälkeen raati pohti miten vakavan sairastumisen yhteydessä tarjottavaa kriisiapua pitäisi 

kehittää huomioiden nyt jo käytössä olevat resurssit? 

 

 Tärkeintä on informoida, että asiakkaat tietävät, mitä kaikkea tukea on tarjolla. Tarvitaan 

lisää tietoa case managerista, kolmannen sektorin palveluista ja vertaistuesta.  

 Kriisissä ensimmäinen vaihtoehto on ihminen, ei mikään portaali. 

 Kun sairastuu, luottaa ensimmäisenä terveydenhuollon henkilökunnan antamaan tietoon, 

eikä heti tule mieleen hakea apua kolmannelta sektorilta.  

 Vastausten odottamisaika ja epätietoisuus on tuskallista, jolloin olisi hyvä saada tukea 

ihmiseltä, joka rauhoittaa, että ei maailma tähän kaadu.  

 Lääkärin pitäisi usein osata ohjata asiakkaita avun piiriin. Ihminen, joka on kriisissä, ei 

osaa pyytää apua tai kysyä, minne pitäisi hakeutua. 

 Ammattilaisen kohtaaminenkin voi välillä aiheuttaa kriisiavun tarvetta. Lääkärin tai muun 

ammattilaisen, joka antaa potilaalle järkyttävän tiedon, pitäisi osata kertoa asia potilaan 

tunteet huomioiden, vaikka tieto on ammattilaiselle arkipäiväinen. 

 Tarvitaan ihmisen kohtaamista. Sairaalan henkilökuntaa on koulutettava kriisissä olevan 

ihmisen kohtaamiseen.  

o Henkilökunnalla on usein kiire ja hoitoajat sairaalassa lyhyitä, jolloin aikaa henkiseen 

tukemiseen on vähän.        jatkuu… 
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Hallitus    § 142     26.10.2020 

 

 

 

o Lääkärin ja hoitajan yhteisvastaanotto olisi varmasti hyvä toimintatapa. 

o Poliklinikoilla olisi hyvä olla yhteyshenkilö kriisiapuun liittyen. Yhdyshenkilö voisi 

myös soittaa asiakkaalle kotiutumisen jälkeen. 

 Monilla ihmisillä on erittäin korkea kynnys hakea apua kriisissä.  

 Usein mielenterveys horjuu syöpäpotilailla hoitojen jälkeen, kun kaikki muut ajattelevat, 

että hoidot ovat ohi ja tilanne on nyt parempi. Mielenterveyden jatkohoito? 

 

Asiakasraadin toimikausi on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Nykyinen asiakasraati on 

toiminut Vaasan keskussairaalassa, mutta tulevassa raadissa on huomioitava uusi 

organisaatiomuutos hyvinvointikuntayhtymään siirryttäessä. Asiakasraati on valmis jatkamaan 

toimikauttaan tällä kokoonpanolla edelleen 31.5.21 saakka.  

          LIITE § 142 

 

JYH:  esittää, että hallitus 

1. merkitsee asiakasraadin julkilausuman tiedoksi 

2. päättää, että asiakasraati jatkaa tällä kokoonpanolla hallituksen 

toimikauden loppuun saakka.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 143    26.10.2020 
 
 
 

§ 143 Valtuuston 19.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano 

 

HJ 36 
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. 

 

§ 34 Talousarviomuutokset 2020 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 35 Johtajavirkojen perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

 

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

19.10.2020 tekemien päätösten laillisuudesta. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 144     26.10.2020 
 
 
 

§ 144 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. 

 

 

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole. 

________ 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    26.10.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 135 – 140, 143, 144 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 141, 142 

 

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 

puhelinnumero. 

 

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 

allekirjoitettava. 
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

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

saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin

kirjaamosta (yhteystiedot alla).

 

 
Pöytäkirja on 28.10.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 28.10.2020.

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

 
käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin 
klo 9-14. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi

