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Elin: Hallitus 
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Hallitus    § 1 – 2     18.1.2021 
 
 
 

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 

paikan. 

 

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen. 

 

Kokouksessa oli läsnä 13 hallituksen jäsentä sekä valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

  HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kujanpää ja David Pettersson.  

   ________  
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Hallitus    § 3     18.1.2021 
 
 
 

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen. 
________  
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Hallitus    § 4     18.1.2021 
 
 
 

§ 4 Tilannekatsaus 

 

Joht. 1 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauksen 

esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen 

näkökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun ei 

ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee tammikuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen tammikuulta 2020. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

 Talousjohtaja Lena Nystrand poistui kokouksesta klo 10.07. 

 ________ 
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Hallitus    § 5    18.1.2021 
 
 
 

§ 5 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja 

johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 2 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 5/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 5/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 5/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 5/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 6     18.1.2021 
 
 
 

§ 6 Ab Kristina Hälso Terveys Oy:n hallituksen edustajan nimeäminen 

HJ 1 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto on päättänyt ostaa kokouksessaan 30.11.2020 

§ 43 Pihlajalinna Terveys Oy:ltä 7,5 prosentin omistusosuuden Ab Kristina Hälso Terveys Oy:n 

osakekannasta. Yrityksen toiminnan on tarkoitus alkaa 1.1.2021 ja samalla Vaasan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymä saa hallituspaikan Ab Kristina Hälso Terveys Oy:n hallitukseen. 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan päätösvalta edustajien nimeämisestä hallituspaikoille 

kuuluu sairaanhoitopiirin hallitukselle. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää nimetä Ab Kristina Hälso Terveys Oy:n 

hallitukseen kuntayhtymän edustajaksi Marina Kinnusen. 

 

HALL: Johtaja Marina Kinnunen poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi 

(intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

  

 

 
 
 
 
  



Pöytäkirja sivu 

8 (12) 

nr 1/2021 

 

Hallitus    § 7     18.1.2021 
 
 
 

§ 7 Erivapausanomus kielitaitovaatimuksesta 

JYL 1 

Silmätautien erikoislääkäri Emma Brusquini on ollut palveluksessamme 14.12.2009 – 27.4.2014, 

ja 2.1.2017 – 30.6.2017 erikoistuvana lääkärinä ja sittemmin silmätautien erikoislääkärinä 

yliopistosairaalapalvelunsa suorittamisen jälkeen 1.7.2017 - edelleen.  

 

Hän on valmistunut silmätautien erikoislääkäriksi Turun yliopiston lääketieteellisestä 

tiedekunnasta.  

 

Käytäntö on vuosien varrella osoittanut hänen osaavan hyvin suomea, ja hän hoitaa potilaat 

sujuvasti molemmilla kotimaisilla kielillä. Emma Brusquinin äidinkieli on ruotsi.  

 

Emma Brusquini on hakenut avoinna olevaa silmäyksikön erikoislääkärin virkaa, johon ei tullut 

muita hakijoita.  

 

Anomus ja kielikokeen todistus      LIITE § 7/1-2 

 

Ylilääkäri J Järvenpään ehdotus      LIITE § 7/3 

      

 

JYL:  ehdottaa, että hallitus myöntää silmätautien erikoislääkärille Emma 

Brusquinille erivapauden suomen kielen kirjallisesta 

kielitaitovaatimuksesta, täten hänet voitaisiin nimittää silmäyksikön 

auki olleeseen erikoislääkärin virkaan. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 8     18.1.2021 
 
 
 

§ 8 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 2 
 

Psykiatrian neuvottelukunta, pöytäkirja 2.12.2020     LIITE § 8 

  

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Hallitus    § 9    18.1.2021 
 
 
 

§ 9 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    18.1.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 1–5, 8–9 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 6–7 

 

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. 

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

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
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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 kirjaamosta (yhteystiedot alla). 

 

 

Pöytäkirja on xx.x.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasa 

kirjaamo@vshp.fi  

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

mailto:kirjaamo@vshp.fi

