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Hallitus    § 10 – 11   28.9.2020 
 
 
 

§ 10 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 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 134 §: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 ja valtuuston 2. 

varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo ja Hans-Erik Lindqvist 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

________   
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Hallitus    § 12     28.9.2020 
 
 
 

§ 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 126 §: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    § 13     28.9.2020 
 
 
 

§ 13 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 2 

Hallitus saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan hyvinvointialueen kuntayhtymää koskevan 

tilannekatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. 

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittisen ohjausryhmän 

viimeisimmässä kokouksessa käsiteltyjä asioita sekä muita valmisteluasioita, jotka ovat 

valmistelussa virkamiestasolla, sote-ohjausryhmässä ja koordinaationeuvottelukunnassa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi johtajan tilannekatsauksen. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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Hallitus    § 14    28.9.2020 
 
 
 

§ 14 Johtajavirkojen perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään 

 

Joht. 3 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Hyvinvointialue integroi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 

ja henkilöstön samaan organisaatioon. Henkilöstö siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymään pääsääntöisesti ilman hakumenettelyä liikkeenluovutuksella. Koko henkilöstö 

siirtyy liikkeenluovutuksella uuteen organisaatioon 1.1.2022. 

 

Hyvinvointialueen valmistelussa johtavia tehtäviä hoidetaan virkavastuulla. Vaasan 

sairaanhoitopiirin hallintosäännön 37 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta. 

Sairaanhoitopiirin valtuusto kokoontuu 19.10.2020 perustamaan seuraavat valmistelun kannalta 

keskeiset virat. Virat ovat vakituisia ja valitut viranhaltijat siirtyvät Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymään liikkeenluovutuksella toiminnan käynnistyessä. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on päättänyt (15.9.2020 § 14) ehdottaa 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymään perustetaan johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, 

sosiaalijohtajan, strategiajohtajan, laatujohtajan ja toimialajohtajien virat. 

 

Virkojen kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 

tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään 

hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). 

Tarkemmin vaadituista tehtävän-hoidon edellytyksistä määritetään hakuilmoituksissa. 

 

Johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, sosiaalijohtajan sekä strategiajohtajan ja laatujohtajan 

virkojen sekä jo perustetun hallintojohtajan virka esitetään rekrytoitavan siten, että poliittinen 

ohjausryhmä käsittelee valintoja 13.10 ja hallitus tekee virkavalinnat 26.10. 

 

Toimialajohtajien virkojen täytössä huomioidaan, miten organisaatiorakenne muotoutuu ja 

kuudesta perustettavaksi esitetystä virasta tullaan täyttämään 0–6 virkaa tarpeen mukaan. 

 

Poliittinen ohjausryhmä esittää, että näiden vuonna 2020 tapahtuvien virkavalintojen jälkeen 

rekrytointityöryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja jatkorekrytoinnit tapahtuvat hyvinvointialueen 

hallintosäännön mukaisesti. 

 

jatkuu.. 
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Hallitus    § 14    28.9.2020 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että  

1. hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa seuraavat virat 

hyvinvointialueen kuntayhtymään: johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, sosiaalijohtaja, strategiajohtaja ja laatujohtaja. 

2. hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa kuusi (6) 

toimialajohtajan virkaa 

3. hallitus päättää, että vuoden 2021 alusta alkaen Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän johtavat viranhaltijat 

rekrytoidaan hallintosäännön mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 15    28.9.2020 
 
 
 

§ 15 Hyvinvointialueen kuntayhtymän sektorijohtajan (lapset, nuoret ja perheet) viran 

 täyttäminen 

 

Joht. 4 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt kolmen 

sektorijohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikunta-

yhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien 

viranhaltijoiden valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

Sektorijohtajan (lapset, nuoret ja perheet) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja 

johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

Sektorijohtajan (lapset, nuoret ja perheet) virka on ollut haettavana 10.8.–24.8.2020. Virkaa haki 

4 henkilöä, jotka kaikki haastateltiin (Markus Granholm, Carina Nåhls, Erkki Penttinen ja Pia-

Maria Sjöström). 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 päättänyt esittää, että Pia-Maria Sjöström valitaan 

sektorijohtajan (lapset, nuoret ja perheet) virkaan. Sektorijohtajia valitaan kolme ja tulevat 

tekemään työtä tiiminä. Pia-Maria Sjöströmiä pidettiin sopivimpana. Hänen työkokemus, 

motivaatio ja strategiset johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Pia-Maria Sjöströmin 

ehdokkaakseen sektorijohtajan (lapset, nuoret ja perheet) virkaan kokouksessaan 15.9.2020. 

 

Pöytäkirja: Pohjanmaan hyvinvointialueen rekrytointiryhmä   LIITE § 15 

 

 

 

jatkuu.. 
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Hallitus    § 15    28.9.2020 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Pia-Maria Sjöströmin sektorijohtajan (lapset, nuoret ja 

perheet) virkaan 1.10.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 

2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % 

mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Pia-Maria 

Sjöströmin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista 

henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Pia-Maria Sjöström oli kokouksessa esittäytymässä klo 11.36-11.53. 

Sjöström poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 16     28.9.2020 
 
 
 

§ 16 Hyvinvointialueen kuntayhtymän sektorijohtajan (työikäiset) viran täyttäminen 

 

Joht. 5 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt kolmen 

sektorijohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikunta-

yhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien 

viranhaltijoiden valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

Sektorijohtajan (työikäiset) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. 

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus 

kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty 

hakuilmoituksessa. 

Sektorijohtajan (työikäiset) virka on ollut haettavana 10.8.–24.8.2020. Virkaa haki neljä 

henkilöä, joista kaksi haastateltiin (Erkki Penttinen ja Marjo Orava). 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 päättänyt esittää, että Erkki Penttinen valitaan 

sektorijohtajan (työikäiset) virkaan. Sektorijohtajia valitaan kolme ja tulevat tekemään työtä 

tiiminä. Erkki Penttistä pidettiin sopivimpana. Hänen työkokemus, motivaatio ja strategiset 

johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Erkki Penttisen 

ehdokkaakseen sektorijohtajan (työikäiset) virkaan kokouksessaan 15.9.2020. 

 

Pöytäkirja: Pohjanmaan hyvinvointialueen rekrytointiryhmä   LIITE § 16 

 

 

 

 

 

jatkuu.. 
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Hallitus    § 16     28.9.2020 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Erkki Penttisen sektorijohtajan (työikäiset) virkaan 1.10.2020 

alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn 

ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 

virkaan siirrytään 100%. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Erkki Penttisen 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

  

HALL: Erkki Penttinen oli kokouksessa esittäytymässä klo 11.36-11.53. 

Penttinen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 17     28.9.2020 
 
 
 

§ 17 Hyvinvointialueen kuntayhtymän sektorijohtajan (ikäihmiset) viran täyttäminen 

 

Joht. 6 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt kolmen 

sektorijohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikunta-

yhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien 

viranhaltijoiden valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

Sektorijohtajan (ikäihmiset) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. 

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus 

kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty 

hakuilmoituksessa. 

Sektorijohtajan (ikäihmiset) virka on ollut haettavana 10.8.–24.8.2020. Virkaa haki 2 henkilöä 

(Leif Holmlund ja Pia Vähäkangas). Molemmat hakijat haastateltiin 1.9.2020. 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 päättänyt esittää, että Leif Holmlund valitaan 

sektorijohtajan (ikäihmiset) virkaan. Sektorijohtajia valitaan kolme ja tulevat tekemään työtä 

tiiminä. Leif Holmund nähtiin sopivimmaksi. Hänen työkokemus, motivaatio ja strategiset 

johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Leif Holmlundin 

ehdokkaakseen sektorijohtajan (ikäihmiset) virkaan kokouksessaan 15.9.2020. 

 

Pöytäkirja: Pohjanmaan hyvinvointialueen rekrytointiryhmä   LIITE § 17 

 

 

 

 

 

jatkuu.. 
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Hallitus    § 17     28.9.2020 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Leif Holmlundin sektorijohtajan (ikäihmiset) virkaan 

1.10.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun 

oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 

1.1.2022 virkaan siirrytään 100%. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Leif Holmlundin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Leif Holmlund oli kokouksessa esittäytymässä klo 11.36-11.53. 

Holmlund poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 18     28.9.2020 
 
 
 

§ 18 Hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöasioita käsittelevän henkilöstöjaoston 

 asettaminen 

 

Joht. 7 
Kunnallinen viranhaltija- ja työehtosopimus KVTES määrittää palkanmaksun ja korvausten 

perusteet. Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun palkattavat henkilöt hoitavat väliaikana 

2020–2021 kahta virkaa/tehtävää tarkoittaen sitä, että henkilöiden tehtävien vaativuus, sisältö 

ja työkuormitus kasvavat. Johtaviin viranhaltijoihin ei sovelleta työaikalakia, eikä heille näin 

ollen korvata muita ns. työaikakorvauksia.   

 

Useat työtehtävät tullaan käytännössä jakamaan, kun monien viranhaltijoiden työpanosta 

kytketään valmisteluvaiheessa hyvinvointikuntayhtymään. Jos viranhaltijoiden/työntekijöiden 

tehtäviin tulee väliaikana merkittäviä muutoksia, jotka tekevät tehtävistä vaativampia, 

tehtäväkohtaista palkkaa tulee nostaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 

määräysten mukaisesti.  

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. 

Hallitus päättää jaoston jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä 

valitsee jaoston puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan 

valita muitakin kuin hallituksen jäseniä ja varajäseniä. 

 

Poliittinen ohjausryhmän on kokouksessaan 15.9.2020 § 16 esittänyt hallitukselle, että 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöasioiden valmistelemiseksi perustetaan 

hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöjaosto. Samalla esitettiin, että HR-johtaja toimii ryhmässä 

esittelijänä ja valmistelee asiat sinne päätöksentekoa varten. 

 

Henkilöstöjaoston ensimmäisiä tehtäviä ovat: 

- Valmistella ehdotus hyvinvointikuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden palkkarakenteesta 

- Valmistella ehdotus hyvinvointikuntayhtymän väliaikaisen valmistelun korvaamisesta 

väliaikana 17.6.2020–31.12.2021 

- Valmistella ehdotus, miten viranhaltijoille/työntekijöille korvataan osallistuminen 

hyvinvointikuntayhtymän valisteluelimen säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvaan 

kokoukseen tai työryhmätyöskentelyyn väliaikana 17.6.2020–31.12.2021 

- Valmistella ehdotus, miten sihteerinä tai esittelijänä toimimisesta suoritetaan korvaus 

valmistelutoimielimen kokouksissa väliaikana 17.6.2020–31.12.2021 

- Valmistella ehdotus matkakorvausten maksamisesta 

- valmistella ehdotus, miten henkilöstön edustajille (luottamusmiehet) korvataan 

osallistumisesta valmisteluelimen kokouksiin ja mahdollisiin työryhmiin työaikana ja/tai 

säännöllisen työajan ulkopuolella 17.6.2020–31.12.202 

 

 

jatkuu.. 
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Hallitus    § 18     28.9.2020 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus 

1. asettaa hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöasioita 

käsittelevän henkilöstöjaoston. 

2. nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja 

henkilökohtaiset varajäsenet henkilöstöjaostoon. 

3. päättää, että HR-johtaja toimii henkilöstöjaoston esittelijänä ja 

asioiden valmistelijana. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

 Hallitus nimesi puheenjohtajaksi Hans-Erik Lindqvistin (varajäsen Åsa

Blomstedt), varapuheenjohtajaksi Nils-Johan Englundin (varajäsen

Ulla Hellén) sekä jäseniksi Anita Sundmanin (varajäsen Kennet Pärus),

Barbro Kloon (varajäsen Rune Rönn), Greger Forsblomin (varajäsen

Maria Palm), Annica Haldinin (varajäsen Sture Skinnar) ja Erkki Aron

(varajäsen Juha Silander).

 ________
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Hallitus    § 19     28.9.2020 
 
 
 

§ 19 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja 

 terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien 

 perustamista koskevaksi lainsäädännöksi / Pohjanmaan hyvinvointialueen 

 kuntayhtymän lausunto 

 

Joht. 8 
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen 

uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 25.9.2020 mennessä Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymältä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntoluonnos on lähetetty 

etukäteen hallituksen jäsenille tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän lausunto   LIITE § 19 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle 

liitteenä olevan lausunnon. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 20     28.9.2020 
 
 
 

§ 20 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    28.9.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 10 – 14, 19, 20 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 15 - 18 

 

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 1.10.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty -.

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 2.10.2020

 

 

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.  
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