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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

  
Aika: 15.12.2020 klo 10.46 – 10.55 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, 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:  
 
Muut läsnäolijat:  Gösta Willman   VALT pj. 
 Bernhard Bredbacka  VALT I varapj. 
 
Esittelijät: Marina Kinnunen    johtaja 

 Juha Post    hallintojohtaja 
   
Sihteeri: Juha Post    hallintojohtaja 
 
Pykälät: 46 – 51 
 
Pöytäkirja  Puheenjohtaja   Sihteeri 
allekirjoitettu: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Tarkastaja: Paikka ja aika:   Paikka ja aika: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 Per Hellman    Ulla Hellén 
 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20___ 
 
      _________________________ 
 
 

Pöytäkirja allekirjoitettu
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Pöytäkirja allekirjoitettu
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Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu ja hyväksytty
15.12.2020

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu ja hyväksytty
16.12.2020
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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 15.12.2020 klo 10.46 – 10.55 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka Y3 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia                  Sivu 
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Hallitus    § 46 – 47   15.12.2020 
 
 
 

§ 46 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 1. 

varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Ulla Hellén. 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Per Hellman ja Ulla Hellén.  

 ________ 

 

    



Pöytäkirja sivu 

4 (9) 

nr 05/2020 

 

Hallitus    § 48     15.12.2020 
 
 
 

§ 48 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    § 49     15.12.2020 
 
 
 

§ 49 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 26 

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    § 50     15.12.2020 
 
 
 

§ 50 Alueellisen palvelupäällikön viran (5) perustaminen hyvinvointialueen 

 kuntayhtymään 

 

Joht. 27 
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.  

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on päättänyt (25.11.2020 § 9) ehdottaa 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymään perustetaan viisi (5) alueellisen palvelupäällikön virkaa. 

 

Virkojen kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävässä 

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

vaaditaan). Eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman alueen 

tunteminen. Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä määritetään 

hakuilmoituksissa. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa viisi (5) 

alueellista palvelupäällikön virkaa. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 51     15.12.2020 
 
 
 

§ 51 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    15.12.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 46–51 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: - 

 

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 17.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

 

 

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
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