
Pöytäkirja sivu 

1 (30) 

nr 03/2020 

 

Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

  
Aika: 26.10.2020 klo 11.15 – 12.34 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   valt. lis.   jäsen, pj. 
Barbro Kloo   eläkeläinen   jäsen   
Hans-Erik Lindqvist  eläkeläinen   jäsen 
Åsa Blomstedt    leader-neuvoja  jäsen 
Monica Sirén-Aura   hallinn. joht.   jäsen 

 Greger Forsblom   maanviljelijä   jäsen 

Mona Vikström    eläkeläinen   jäsen 

Per Hellman    eläkeläinen   jäsen 
Ulla Hellén    eläkeläinen   jäsen 
Raija Kujanpää    eläkeläinen   jäsen 

 David Pettersson   autonkuljettaja  jäsen 
 
Poissaolijat: 
 
 

Asiantuntijat: Juha Post        § 25 
 Mats Brandt       § 26 
 Mari Plukka       § 27 
 Lena Nystrand       § 28 
 Ann-Charlott Gröndahl      § 29 
 Petra Fager        § 30 
 Peter Nieminen       § 31 
 Marjo Orava       § 32 
 Carina Nåhls       § 33 
 
 
Muut läsnäolijat:  Gösta Willman   VALT pj. 
 Bernhard Bredbacka  VALT I varapj. 
 Mari Lampinen-Tuomela  VALT II varapj. 
 
 
Esittelijät: Marina Kinnunen    johtaja 

 Juha Post    hallintojohtaja   esteellinen § 25 
   
 
Sihteeri: Juha Post    hallintojohtaja 
 
 
Pykälät: 21 – 35 
 
 
 
 
 
 



Pöytäkirja sivu 

2 (30) 

nr 03/2020 

 

Pöytäkirja  Puheenjohtaja   Sihteeri 
allekirjoitettu: 
  
 

 Hans Frantz   Juha Post  Marina Kinnunen 
      § 21-24 ja 26-35 § 25 
 
 
Tarkastaja: Paikka ja aika:   Paikka ja aika: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 Åsa Blomstedt   Monica Sirén-Aura 
 
 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20___ 
 
      _________________________ 
 
 
  

28     10         16     11          20

Pöytäkirja sähköisesti tarkastettu
27.10.2020

Pöytäkirja sähköisesti tarkastettu
27.10.2020

Allekirjoitettu 27.10.2020
Allekirjoitettu
27.10.2020

Allekirjoitettu
27.10.2020



Pöytäkirja sivu 

3 (30) 

nr 03/2020 

 

Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 26.10.2020 klo 11.15 – 12.34 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia                  Sivu 

 
 
 
 

§ 21 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

§ 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 

§ 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 

§ 24 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 6 

§ 25 Hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintojohtajan viran täyttäminen 7 

§ 26 Hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiajohtajan viran täyttäminen 9 

§ 27 Hyvinvointialueen kuntayhtymän laatujohtajan viran täyttäminen 11 

§ 28 Hyvinvointialueen kuntayhtymän talousjohtajan viran täyttäminen 13 

§ 29 Hyvinvointialueen kuntayhtymän HR-johtajan viran täyttäminen 15 

§ 30 Hyvinvointialueen kuntayhtymän viestintäjohtajan viran täyttäminen 17 

§ 31 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylilääkärin viran täyttäminen 19 

§ 32 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylihoitajan viran täyttäminen 21 

§ 33 Hyvinvointialueen kuntayhtymän sosiaalijohtajan viran täyttäminen 23 

§ 34 Hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöasioita käsittelevän henkilöstöjaoston  asettaminen / 

 Asettamispäätöksen tarkentaminen 26 

§ 35 Muut mahdolliset asiat 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pöytäkirja sivu 

4 (30) 

nr 03/2020 

 

Hallitus    § 21 – 22   26.10.2020 
 
 
 

§ 21 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, valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §: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    § 23     26.10.2020 
 
 
 

§ 23 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    § 24     26.10.2020 
 
 
 

§ 24 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 9 

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    § 25    26.10.2020 
 
 
 

§ 25 Hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintojohtajan viran täyttäminen  

 

Joht. 10 
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 hallintojohtajan 

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 hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Hallintojohtajan 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. 

 

Hallintojohtajan virka on ollut haettavana 16.9. – 30.9.2020. Virkaa haki kolme henkilöä, joista 

kolme haastateltiin (Mats Brandt, Milla Kallioinen, Juha Post). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt esittää, että Juha Post valitaan 

hallintojohtajan virkaan. Juha Post pidettiin sopivimpana hallintojohtajan virkaan. Hänen 

työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Juha Post 

ehdokkaakseen hallintojohtajan virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Juha Post hallintojohtajan virkaan 1.11.2020 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. 

jatkuu… 
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Hallitus    § 25    26.10.2020 

 

 

 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Juha Postin kanssa 

muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien 

linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Juha Post valitaan hallintojohtajan 

virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana. Hänen 

työkokemuksen monipuolisuus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin 

parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

 

 

  



Pöytäkirja sivu 

9 (30) 

nr 03/2020 

 

Hallitus    § 26    26.10.2020 
 
 
 

§ 26 Hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiajohtajan viran täyttäminen  

 

Joht. 11 
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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää 

valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 strategiajohtajan viran 

hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

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

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Strategiajohtajan 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. 

 

Strategiajohtajan virka on ollut haettavana 16.9. - 30.9.2020. Virkaa haki viisi henkilöä, joista 

viisi haastateltiin (Jarkko Pirttiperä, Mats Brandt, Tony Pellfolk, Pia Wiik, Maria Liukkonen). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt esittää, että Mats Brandt valitaan 

strategiajohtajan virkaan. Mats Brandt pidettiin sopivimpana strategiajohtajan virkaan. Hänen 

työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Mats Brandtin 

ehdokkaakseen strategiajohtajan virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Mats Brandt strategiajohtajan virkaan 1.11.2020 

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. 

jatkuu… 
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Hallitus    § 26    26.10.2020 

 

 

 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Mats Brandtin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Mats Brandt valitaan 

strategiajohtajan virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana.  

Hänen pitkä työkokemus johtamisesta, erityisesti 

rajapintatyöskentelyssä tarvittava yhteistyökyky, motivaatio ja 

johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 27    26.10.2020 
 
 
 

§ 27 Hyvinvointialueen kuntayhtymän laatujohtajan viran täyttäminen  

 

Joht. 12 
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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää 

valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 laatujohtajan viran hyvinvointialueen 

kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

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

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Laatujohtajan 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. 

 

Laatujohtajan virka on ollut haettavana 16.9. – 30.9.2020. Virkaa haki yksi henkilöä, joista yksi 

haastateltiin (Mari Plukka). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt esittää, että Mari Plukka valitaan 

laatujohtajan virkaan. Mari Plukka pidettiin sopivimpana laatujohtajan virkaan. Hänen 

työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Mari Plukan 

ehdokkaakseen laatujohtajan virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Mari Plukan laatujohtajan virkaan 1.11.2020 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. 

jatkuu… 
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3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Mari Plukan kanssa 

muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien 

linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Mari Plukka valitaan laatujohtajan 

virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivana.  Hänen pitkä työkokemus 

laatujohtamisesta ja potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisestä, 

motivaatio ja turvallisuusjohtamistaidot nähtiin hyviksi juuri tämän 

tehtävän hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 28    26.10.2020 
 
 
 

§ 28 Hyvinvointialueen kuntayhtymän talousjohtajan viran täyttäminen  

 

Joht. 13 
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 talousjohtajan 

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 hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Talousjohtajan 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. 

 

Talousjohtajan virka on ollut haettavana 27.8. - 10.9.2020. Virkaa haki kaksi henkilöä, joista kaksi 

haastateltiin (Lena Nystrand, Jan Finne). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 päättänyt esittää, että Lena Nystrand valitaan 

talousjohtajan virkaan. Lena Nystrand pidettiin sopivimpana talousjohtajan virkaan. Hänen 

työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Lena Nystrandin 

ehdokkaakseen talousjohtajan virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Lena Nystrand talousjohtajan virkaan 1.11.2020 

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. 

jatkuu… 
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3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Lena Nystrandin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Lena Nystrand valitaan 

talousjohtajan virkaan. Häntä pidettiin sopivimpana talousjohtajan 

virkaan. Hänen työkokemus kuntayhtymän talousjohtamisesta, 

motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän 

hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 29 Hyvinvointialueen kuntayhtymän HR-johtajan viran täyttäminen  

 

Joht. 14 
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 HR-johtajan 

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 hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

HR-johtajan 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. 

 

HR-johtajan virka on ollut haettavana 27.8. – 10.9.2020. Virkaa haki yksi henkilöä, joista yksi 

haastateltiin (Ann-Charlott Gröndahl). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 14.9.2020 päättänyt esittää, että Ann-Charlott Gröndahl 

valitaan HR-johtajan virkaan. Ann-Charlott Gröndahl pidettiin sopivimpana HR-johtajan 

virkaan. Hänen työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän 

hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Ann-Charlott 

Gröndahl ehdokkaakseen HR-johtajan virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Ann-Charlott Gröndahl HR-johtajan virkaan 

1.11.2020 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. 

jatkuu… 
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3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Ann-Charlott 

Gröndahlin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista 

henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Ann-Charlott Gröndahl valitaan 

HR-johtajan virkaan. Hän on tehtävään sopiva ja hänen työkokemus 

kuntayhtymän HR-johtajana ja motivaatio sekä johtamistaidot nähtiin 

kattaviksi tehtävän hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 30 Hyvinvointialueen kuntayhtymän viestintäjohtajan viran täyttäminen  

 

Joht. 15 
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 viestintäjohtajan 

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 hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Viestintäjohtajan 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. 

 

Viestintäjohtajan virka on ollut haettavana 27.8. - 10.9.2020. Virkaa haki kaksi henkilöä, joista 

kaksi haastateltiin (Heli Masa, Petra Fager). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 14.9.2020 päättänyt esittää, että Petra Fager valitaan 

viestintäjohtajan virkaan. Petra Fager pidettiin sopivimpana viestintäjohtajan virkaan. Hänen 

työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Petra Fager 

ehdokkaakseen viestintäjohtajan virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Petra Fager viestintäjohtajan virkaan 1.11.2020 

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. 

jatkuu… 
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3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Petra Fagerin kanssa 

muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien 

linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Petra Fager valitaan 

viestintäjohtajan virkaan. Petra Fageria pidettiin sopivimpana 

viestintäjohtajan virkaan. Hänen työkokemus, motivaatio ja strategiset 

näkemykset nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 31 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylilääkärin viran täyttäminen  

 

Joht. 16 
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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää 

valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 johtajaylilääkärin viran 

hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

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

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Johtajaylilääkärin 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. 

 

Johtajaylilääkärin virka on ollut haettavana 16.9. – 30.9.2020. Virkaa haki neljä henkilöä, joista 

neljä haastateltiin (Heikki Kaukoranta, Janne Järvenpää, Peter Nieminen, Christian Palmberg). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 11.10.2020 päättänyt esittää, että Peter Nieminen valitaan 

johtajaylilääkärin virkaan. Peter Nieminen pidettiin sopivimpana johtajaylilääkärin virkaan. 

Hänen työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Peter Niemisen 

ehdokkaakseen johtajaylilääkärin virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Peter Niemisen johtajaylilääkärin virkaan 1.11.2020 

alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn 

ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 

virkaan siirrytään 100%. 

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

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Peter Niemisen 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Peter Nieminen valitaan 

johtajaylilääkärin virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana.  

Hänen työkokemus, motivaatio, yhteistyökyky ja johtamistaidot 

nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 32 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylihoitajan viran täyttäminen  

 

Joht. 17 
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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää 

valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 johtajaylihoitajan viran 

hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

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

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Johtajaylihoitajan 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. 

 

Johtajaylihoitajan virka on ollut haettavana 16.9. – 30.9.2020. Virkaa haki yhdeksän henkilöä, 

joista yhdeksän haastateltiin (Marjo Orava, Camilla Mäkinen, Arja Tuomaala, Jarkko Pirttiperä, 

Birgitta Ivars, Susann Granlund, Tony Pellfolk, Susanna Heinonen, Susanne Salmela). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt esittää, että Marjo Orava valitaan 

johtajaylihoitajan virkaan. Marjo Orava pidettiin sopivimpana johtajaylihoitajan virkaan. Hänen 

työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Marjo Oravan 

ehdokkaakseen johtajaylihoitajan virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Marjo Oravan johtajaylihoitajan virkaan 1.11.2020 

alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn 

ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan 

siirrytään 100%.     jatkuu… 
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2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Marjo Oravan kanssa 

muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien 

linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Marjo Orava valitaan 

johtajaylihoitajan virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana.  

Hänen työkokemus hoitotyön johtamisesta, strategiset näkemykset, 

motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän 

hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 33 Hyvinvointialueen kuntayhtymän sosiaalijohtajan viran täyttäminen  

 

Joht. 18 
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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää 

valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 sosiaalijohtajan viran hyvinvointialueen 

kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

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

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Sosiaalijohtajan 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. 

 

Sosiaalijohtajan virka on ollut haettavana 16.9. - 30.9.2020. Virkaa haki neljä henkilöä, joista 

neljä haastateltiin (Carina Nåhls, Marja Mustonen, Carola Lindén, Riku Niemistö). 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt esittää, että Carina Nåhls valitaan 

sosiaalijohtajan virkaan. Carina Nåhls pidettiin sopivimpana sosiaalijohtajan virkaan. Hänen 

työkokemus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Carina Nåhlsin 

ehdokkaakseen sosiaalijohtajan virkaan kokouksessaan 13.10.2020. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. päättää valita Carina Nåhlsin sosiaalijohtajan virkaan 1.11.2020 

alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn 

ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 

virkaan siirrytään 100%. 

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

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Carina Nåhlsin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Kuntayhtymän johtaja tarkensi valintatyöryhmän esitystä koskevaa 

tekstiä seuraavasti: Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 

päättänyt yksimielisesti esittää, että Carina Nåhls valitaan 

sosiaalijohtajan virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana.  

Hänen työkokemus, strategiset näkemykset, motivaatio nähtiin 

parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

 Hallitus kävi kokouksessa suullisen keskustelun virkavalinnasta. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 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 
Hallitus     § 34    26.10.2020 
 

 

 

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 Ahon 

(varajäsen Juha Silander). 

 ________ 

 
 

§ 34 Hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöasioita käsittelevän henkilöstöjaoston 

 asettaminen / Asettamispäätöksen tarkentaminen 

Joht. 19 
Henkilöstöjaoston asettamisen jälkeen on käyty keskustelua jaoston tehtävistä ja toimivallasta, 

sillä sitä ei ilmaistu selkeästi pykälässä 18.  Tarkoituksena on ollut, että hyvinvointialueen 

henkilöstöjaostolla olisi samat tehtävät ja toimivalta kuin mitä hallintosäännössä on vahvistettu 

sairaanhoitopiirin henkilöstöjaostolle. Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluu: 

 

1. kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstöpolitiikasta 

2. laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon toteuttamiselle 

3. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta 

4. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta 

5. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista 

6. edustaa työnantajaa ammattijärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa 

7. vastata osaltaan henkilöstön rekrytoinnista 

8. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät. 

Erikseen mainitaan, että henkilöstöjaosto päättää sellaisten johtavien viranhaltijoiden 

palkkarakenteesta, palkoista ja eduista, jotka hallitus valitsee meneillään olevassa tai alkamassa 

olevassa rekrytointivaiheessa. 

jatkuu… 
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Hallitus     § 34    26.10.2020 
 
 
 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää tarkentaa hyvinvointialueen 

kuntayhtymän henkilöstöasioita käsittelevän henkilöstöjaoston 

asettamispäätöstä siten, että henkilöstöjaosto päättää sellaisten 

johtavien viranhaltijoiden palkkarakenteesta, palkoista ja eduista, jotka 

hallitus valitsee meneillään olevassa tai alkamassa olevassa 

rekrytointivaiheessa. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 35     26.10.2020 
 
 
 

§ 35 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: 21 – 24, 35 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 25 – 34 

 

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 29.10.2020.

 

 

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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