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Asiasivu 3(18) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 87 - 88 8.6.2020 

 

 

§ 87 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 

ajan ja paikan. 

 

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol-

lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat se-

kä 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 ja valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

§ 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimie-

limen päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Ulla Hellén. 

 

  HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Per Hellman ja Ulla Hellén. 

  ________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 89 8.6.2020 

 

 

 

 

§ 89 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjoh-

taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko-

kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätök-

siksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL: puheenjohtaja esitti seuraavan muutoksen: § 93 käsitellään en-

nen § 91 ja 92. 

 

hyväksyi puheenjohtajan esityksen. 

 ________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 90 8.6.2020 

 

 

 

 

§ 90 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 27 

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: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin joh-

tajan katsauksen kesäkuulta 2020. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 91 8.6.2020 

 

 

 

 

§ 91 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 28 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 91/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 91/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 91/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 91/4 

 

 

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

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen. 

  ________ 

 

 

 

 



Asiasivu 7(18) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 92 8.6.2020 

 

 

§ 92 Välitilinpäätös 30.4.2020  

Shp:n joht. 29 

Välitilinpäätös 30.4.2020 koskee ajanjaksoa, joka on ollut kaikin tavoin erilainen ja poikkea-

va. Vuosi alkoi suunnitelmien mukaisesti ja toiminta pyöri täysillä, mutta kahden kuukauden 

kuluttua maailma pysähtyi tavalla, jota ei ole nykyajassa koskaan aiemmin nähty, ja se kaikki 

johtui koronapandemian nopeasta leviämisestä. Välitilinpäätös on tehty tästä huolimatta 

normaalilla tavalla sairaanhoitopiirin organisaatiomallin pohjalta. Jo alkuvuodesta meillä oli 

haasteita kustannustason pitämisessä talousarviokehyksissä ja edellytykset siinä onnistu-

miseksi ovat nyt selkeästi huonommat, sillä toimintavolyymiäkään koskevia tavoitteita ei ole 

voitu saavuttaa, koska elektiivistä toimintaa on supistettu useiden kuukausien ajan. Kuntia 

on laskutettu omasta toiminnasta 1,5 milj. euroa vähemmän kuin mitä oli budjetoitu huhti-

kuun loppuun, ja tuloja on menetetty yhteensä 2 milj. euroa.  

 

Välitilinpäätös 30.4.2020 on 1 123 581,99 euroa alijäämäinen. Jäsenkunnilta on laskutettu 

69,5 milj. euroa eli 32 % budjetoidusta. Toimintatuotot ovat yhteensä 81 milj. euroa eli 31,7 

% budjetoidusta.  

 

Toimintakuluista on toteutunut 33,4 % eli 81,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä 

on 36,9 milj. euroa eli 33,6 % budjetoidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 13,5 milj. 

euroa eli 36 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 29,9 milj. euroa eli 32,3 % budjetoidus-

ta.  Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut noin kolmen 

kuukauden ajalta. Niiden kulut ovat 30.4.2020 mennessä 11,7 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. 

euroa enemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2019.  

 

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

don kulut pois lukien, ne ovat 1,6 milj. euroa eli 3 % suuremmat kuin vastaavana ajankohta-

na 2019. Kuluihin sisältyvät myös pandemian 30.4. mennessä aiheuttamat lisäkulut. Oman 

toiminnan kulut ylittävät talousarvion 1,6 milj. eurolla neljän ensimmäisen kuukauden ajal-

ta. Ylitykset johtuvat paitsi tänä vuonna ostetuista lääkäripalveluista myös pandemian vuoksi 

hankituista suojavarusteista ja uudelleenjärjestelyiden aiheuttamista kuluista. 

 

Avohoitokäyntejä on ollut 2 % vähemmän kuin samana ajanjaksona 2019, ja drag-pakettien 

määrä on 4 % pienempi. Psykiatriassa hoitopäiviä on laskutettu 18,5 % vähemmän, ja vaati-

van kuntoutuksen ja erityisgeriatrian vuodeosastojen laskutus on vähentynyt noin 17 %. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri ei ole vielä laskuttanut kuntia covid-19-potilaiden tutkimuksesta ja 

hoidosta eikä myöskään niiden sosiaali- ja terveydenhuollolle toimitetuista suojavarusteista. 

On vielä epäselvää, minkälainen korvaus valtiolta saadaan ja minkä suuruinen kuntien mak-

settavaksi jäävä osuus on. Se selvinnee kesäkuun aikana. 

          jatkuu.. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 92 8.06.2020 

 
 

Taloutta koskevia haasteita on siis kahdella eri rintamalla vuonna 2020. Kustannustaso 

muodostaa yhden haasteen. Syksyn palkankorotukset lisäävät henkilöstökuluja noin 

550 000 eurolla ja kun palkkatalousarviosta on jo nyt toteutunut 33,6 %, se tarkoittaa sitä, 

että talousarviokehyksessä pysymiseksi on ryhdyttävä jonkinlaisiin toimenpiteisiin. Toinen 

suuri haaste on toimintavolyymin pieneneminen ja tulomenetykset. Vaikka toiminta käyn-

nistettäisiin niin nopeasti kuin mahdollista, kesä ja loma-aika ovat kuitenkin edessä, miksi 

toimintavolyymin kasvaminen käynnistyy vasta elokuussa. Jos tilanne palaa normaaliksi, 

voidaan vahinko minimoida, mutta jos pandemian toinen aalto tulee, seuraukset voivat olla 

todella huomattavat.  

 

 

Välitilinpäätös        LIITE § 92 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee neljän ensimmäisen kuukau-

den välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä edelleen noudatta-

maan maltillisuutta, samalla kun selvitetään mahdollisuuksia eri-

laisiin rakennemuutoksiin ja muihin säästötoimenpiteisiin. Sen 

jälkeen, kun olemme saaneet tarkempaa tietoa valtion korvauksista 

koronapandemian aiheuttamiin kuluihin ja välitilinpäätös 

30.6.2020 on esitelty, meillä on toivottavasti elokuun kokouksessa 

parempi käsitys pandemian vaikutuksesta sairaanhoitopiirin talou-

teen vuonna 2020 ja voimme ottaa kantaa muihin toimenpiteisiin. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 10:53. 

 

  hyväksi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 93 8.6.2020 

 

 

§ 93 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelien arvojen tarkistus sekä muutoksia 

 palveluseteleiden sääntökirjaan 

HJ 20 

Palvelusetelien hallinnointiin ja käsittelyyn laaditussa sääntökirjassa (hallituksen hyväksymä 

vuonna 2016) todetaan, että vuosittain tarkistetaan palveluseteleille asetetut arvot, jotka jul-

kaistaan 1.9. ja astuvat voimaan 1.10. kuluvaa vuotta. Samalla voidaan tarkistaa myös mm. 

asiakirjoihin laaditut tarvittavat muutokset. 

 

Ajankohtaisena muutoksena palvelusetelivalikoimassa lisätään uutena terapiamuotona etä-

terapia, joka liitetään yhteen kunkin olemassa olevan terapiamuodon 45min pituiseen vas-

taanottokäyntiin. Näin ollen palveluvalikkoon tulee vastaanottokäynti 45min/etäterapia, jol-

la on yksi ja sama arvo. 

 

Sääntökirjan sisältöön on tehty muutoksia seuraavilta osin: 

• Muutos kappale 3 Palveluntuottajaksi hakeutuminen: ”Palveluntuottaja on liittynyt tai 

liittyy hakuprosessin yhteydessä Vastuugroup Oy:n Luotettava Kumppani –ohjelmaan 

(www.vastuugroup.fi)”. Ko. velvollisuus koskee 1.10.2020 alkaen ainoastaan niitä palve-

luntuottajia, joilla on palkattua henkilökuntaa.    LIITE § 93/ 1 

 

Sääntökirjan liitteisiin tehdään seuraavat lisäykset: 

• Sisältöohjeistukset: lisätään ohjeistukset palveluntuottajille koskien etäterapian tuotta-

mista         LIITE § 93/ 2 

• Palvelusetelien tarkistetut arvot      LIITE § 93/ 3 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy palvelusetelien uudet arvot ja pal-

veluseteleiden sääntökirjaan sekä sen liitteisiin ehdotetut muutok-

set ja lisäykset. 

 

HALL: Ylilääkäri Hedvig Grannas-Honkanen oli kokouksessa esittelemäs-

sä asiaa klo 10:10-10:26. Grannas-Honkanen poistui kokouksesta 

ennen päätöksentekoa. 

 

 Monica Sirén-Aura oli poissa kokouksesta klo 10:22-10:53. 

 

 hyväksi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus 94 8.6.2020 

 

 

§ 94 Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön muuttaminen 

HJ 21 

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee 

kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin 

niistä asioista, jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan. 

 

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on nouda-

tettava hallintosäännön määräyksiä. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty 20.3.2017 § 7, jonka 

jälkeen hallintosääntöön on tehty päivityksiä kolme kertaa. 

 

Hallintosäännön päivityskierroksella on tarkennettu päätösvallan katvealueita sekä lisätty 

lainsäädännön muutoksista tulleet päivitystarpeet, kuten tiedonhallintalain edellyttämät 

vaatimukset. Samalla hallintosääntöön on tehty teknisiä tarkennuksia. 

 

Luonnos Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännöksi esitettynä tärkeimmillä muutoksilla on 

oheismateriaalina. 

 

Ehdotus muutettuun hallintosääntöön     LIITE § 94 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus 

 

1. käy keskustelua hallintosääntöluonnoksesta. 

 

2. päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset Vaasan 

sairaanhoitopiirin hallintosääntöön. 

  

HALL: hyväksi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

Hallitus antoi hallintojohtajalle valtuudet tehdä hallintosääntöön 

teknisiä korjauksia ennen valtuuston kokousta. 

 ________    
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Hallitus 95 8.6.2020 

 

 

§ 95 Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen ja omistajaohjauksen ohjeen 

 muuttaminen 

HJ 22 

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää mm. omistajaohjauksen periaatteista 

konserniohjeesta. Vaasan sairaanhoitopiiri ei tällä hetkellä tarvitse konserniohjetta, koska 

sen omistuksessa on vain yksi pieni tytäryhteisö. Sen sijaan sairaanhoitopiirillä on nykyään 

useita osakkuusyhteisöjä sekä pienosakkuuksia eri yhteisöissä. Tämän vuoksi valtuuston on 

hyväksyttävä omistajaohjauksen periaatteet. 

 

Omistajaohjauksen operatiivinen vastuu kuuluu hallitukselle. Hallitus on hyväksynyt omista-

jaohjauksen ohjeen sekä siirtänyt toimivaltaa kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti omis-

tajaohjausjaostolle. 

 

Virkamiestyönä tehdyssä omistajaohjauksen kehittämistyössä on laadittu kaksi erillistä asia-

kirjaa: strateginen omistajaohjauksen periaatteet sekä operatiivisempi omistajaohjauksen 

ohje. 

 

Luonnokset omistajaohjauksen periaatteiksi ja sekä omistajaohjauksen ohjeeksi ovat liittee-

nä.         LIITE § 95/1-2 

 

  

HJ:  ehdottaa, että hallitus 

 

1. päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Vaasan sairaanhoi-

topiirin omistajaohjauksen periaatteet. 

 

2. päättää hyväksyä omistajaohjauksen ohjeen. 

 

HALL: hyväksi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus 96 8.6.2020 

 

 

§ 96 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimus 

HJ 23 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta yhdenvertai-

silla periaatteilla lainsäädännön mukaisen erikoissairaanhoidon ja huolehtii siltä osin sai-

raanhoitopiirin lakisääteisistä velvoitteista. 

 

Kuntayhtymä voi niille jäsenkunnille, jotka niin päättävät, lisäksi järjestää lakisääteiset sosi-

aali- ja perusterveydenhuollon palvelut alueen väestölle siltä osin kuin kunnat ovat siirtäneet 

kuntalain 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun kuntayhtymälle. 

 

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maa-

lahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri. 

 

Kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen ja perussopimus tulee 

voimaan 1.1.2021. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että 

 

1. hallitus merkitsee perussopimuksen voimaantulon tiedoksi. 

 

2. hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee perussopimuksen 

voimaantulon tiedoksi. 

 

HALL: hyväksi ehdotuksen. 

 ________ 

 

 

 



Asiasivu 13(18) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 97 8.6.2020 

 

 

§ 97 Valtuutettujen aloitteet ja muut aloitteet 

HJ 24 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asi-

oiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloittei-

ta kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Hallituksen on vuosittain kesä-

kuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallituk-

selle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopulli-

sesti käsitellyt. 

 

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirillä ei ole yhtään valtuutettujen tekemää aloitetta käsittelemät-

tä. 

 

Hallintosäännön 147 §:n mukaan kuntalaisilla sekä kuntayhtymässä toimivilla yhteisöillä ja 

säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kuntayhtymän toimintaa koskevissa asioissa. Hallinto-

säännön 148 §:n mukaan hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä 

valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteelta suoritetuista 

toimenpiteistä. 

 

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirillä ei ole yhtään hallintosäännön 147 §:n mukaista aloitetta 

käsittelemättä. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedok-

si edellä mainitun selvityksen. 

 

HALL: hyväksi ehdotuksen. 

 ________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 98 8.6.2020 

 

 

§ 98 Erivapausanomus kielitaitovaatimuksesta 

JYL 11 

Vaasan keskussairaalan avoinna olevaa infektiotautien osastonylilääkärin virkaa on ainoa-na 

hakijana hakenut, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Genet Segaro. 

 

Infektiosairauksien ylilääkäri Juha Salosen mukaan Genet Segaro täyttää viran muodolliset 

pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta hänellä ei ole vaadittavia kielitodistuksia. Genet Se-

garo on ollut palveluksessamme jo 1.12.2010 lähtien tehden eripituisia ajanjaksoja aluksi eri-

koistuvana lääkärinä ja myöhemmin sisätautien erikoislääärin sijaisena. Palveluaikaa hänelle 

on kertynyt yhteensä yli 5 vuotta. Hän aloitti 4.5.2020 määräaikaisena infektiotautien osas-

tonylilääkärinä. 

 

 Genet Segaro anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimusten osalta ja ilmoittaa osal-

listuvansa sairaanhoitopiirin järjestämään kieliopetukseen. Hän on menossa seuraavaan val-

takunnalliseen tenttiin kevään/kesän 2020 aikana. 

Anomus          LIITE § 98/1 

 

Infektiosairauksien ylilääkäri Juha Salonen ja medisiinisen vastuualueen johtaja Christian 

Kantola puoltavat erivapauden myöntämistä Genet Segarolle.  LIITE § 98/2 

      

 

JYL:  esittää, että hallitus myöntää sisätautien ja infektiosairauksien eri-

koislääkärille Genet Segarolle erivapauden ruotsin kielen hyvästä 

kirjallisesta ja suullisesta kielitaitovaatimuksesta. 

 

HALL:  hyväksi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 99 8.6.2020 

 

 

§ 99 Väliaikainen virkajärjestely 

JYL 12 

Christian Palmberg vapautetaan kirurgian ja urologian ylilääkärin virasta ja määrätään hoi-

tamaan operatiivisen vastuualueen johtajan täyttämättä olevaa virkaa (C1V11046) ajaksi 

1.8.–31.12.2020.  

 

Palkkaerittely     LIITE LUOTTAMUKSELLINEN § 99 

 
JYL: ehdottaa, että hallitus päättää 

 

1.  hyväksyy viranhoitomääräyksen ajaksi 1.8.–31.12.2020 

 

2.  antaa johtajaylilääkärille valtuudet sopia Christian Palmbergin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista. 

 

HALL: Greger Forsblom poistui kokouksesta klo 11:31. 

 

 hyväksi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 100 8.6.2020   

 

 

§ 100 Muut mahdolliset asiat 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 3 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen ko-

kouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitel-

lään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

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

tää kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn pe-

rusteella. 

 

 

Hallitus keskusteli kehitysvammaisten hoidosta hyvinvointikuntayhtymässä sekä Huutonie-

men myynnin tilanteesta. 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    8.6.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

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

nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 87 – 90, 92, 94, 96 – 97, 100 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 91, 93, 95, 98 – 99 

 

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 8.6.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 8.6.2020. 

 

 

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

