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Hallitus     § 23 – 24    22.3.2021 
 
 
 

§ 23 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 12 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja, 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §: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 Barbro Kloo ja Hans-Erik Lindqvist.  

   ________ 
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Hallitus    § 25     22.3.2021 
 
 
 

§ 25 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: Hallitus päätti yksimielisesti ottaa esityslistalle käsiteltäväksi 

ambulanssihankinnat vuonna 2022 (§ 27). 

 

Muilta osin hallitus hyväksyi työjärjestyksen. 

________ 
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Hallitus    § 26      22.3.2021 
 
 
 

§ 26 Tilannekatsaus 

 

Joht. 7 

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 maaliskuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen maaliskuulta 2021. 

 

HALL: Raija Kujanpää saapui kokoukseen klo 9.05. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 27    22.3.2021 

 

 

 

§ 27 Ambulanssihankinnat vuonna 2022 

 

Joht. 8 
Hallituksen 23.11.2020 tekemän päätöksen mukaisesti ensihoidon hoitovälineiden hankinta ja 

ylläpito on keskitetty sairaanhoitopiirin vastuulle.  

 

Pohjanmaan pelastuslaitos on uusinut autokantaansa vuosittain ainakin kolmella uudella 

ambulanssilla, ja niiden kulut sisältyvät ensihoitotoiminnan laskutukseen. Hankintaprosessi on 

kuitenkin niin mittava ja aikaa vievä, että autot luovutetaan aikaisintaan 6–8 kuukautta 

hankintapäätöksen jälkeen. Sen vuoksi hankintaprosessi on aloitettava jo keväällä 2021 vuonna 

2022 toimitettavien ambulanssien osalta. Koska toiminta on budjetoitu ostopalveluksi 

sairaanhoitopiirin talousarvioon eikä ensi vuoden talousarviota ole vielä laadittu, vuonna 2022 

tehtävistä ambulanssihankinnoista ei ole tehty mitään päätöstä eikä niitä varten ole 

talousarviomäärärahaa. 

 

Ylilääkäri Taneli Väyrynen ehdottaa, että vuonna 2022 hankitaan neljä ambulanssia ja yksi 

johtoauto yhteensä noin 700 000 eurolla sekä neljä ambulanssia vuonna 2023 ja neljä 

ambulanssia vuonna 2024 noin 560 000 eurolla/vuosi. Nyt autot on rahoitettu leasingilla, ja 4–

5 vuotta on optimaalinen käyttöaika, jos autoja kierrätetään kulumisen ja ajokilometrien 

perusteella. Kunnossapitosopimusten kustannukset ovat noin 4 350 euroa/vuosi/auto. 

 

Hallituksen on otettava kantaa tulevaan investointiin, niin että uusien ambulanssien vuosittaiset 

hankinnat huomioidaan jatkossa ja että kulut sisällytetään vuoden 2022 talousarvion normaaliin 

valmisteluun, sillä kulut syntyvät vasta ensi vuonna. 

 

 

JOHT: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että hankintaprosessi voidaan aloittaa niin, 

että se saadaan päätökseen vuonna 2022 ja että talousarviomääräraha 

sisällytetään vuoden 2022 talousarvion normaaliin valmisteluun. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

 Hallitus päätti, että asiaan palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 ________ 
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Hallitus    § 28    22.3.2021 
 
 
 

§ 28 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja 

johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 9 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 27/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 27/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 27/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 27/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 29    22.3.2021 
 
 
 

§ 29 Investointibudjettiin tehtävät muutokset 2021 

 

Joht. 10 

Vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä oli selvää, että hyvinvointialueen it-

investointeihin tarvittaisiin lisätalousarvio, mutta suunnittelun alkuvaiheessa ei ollut vielä 

laskelmia sen suuruudesta.  

Hyvinvointialueen suunnittelun ja valmistelun edetessä on käynyt selväksi, että organisaation on 

tulevina vuosina tehtävä mittavia panostuksia yhteiseen it-rakenteeseen ja toimivaan 

it-infrastruktuuriin. Muutos toteutetaan asteittain, mutta ennen kuin Aster Bothnia otetaan 

käyttöön, on ryhdyttävä toimenpiteisiin niin, että eri organisaatioiden nykyisistä järjestelmistä 

saadaan toimiva kokonaisuus. Eräisiin ehdottoman välttämättömiin toimenpiteisiin on 

ryhdyttävä välittömästi. 

 

On suunniteltava ja luotava uudet www-sivut ja yhteinen intranet. Uusi organisaatio tarvitsee 

yhteiset sähköpostiosoitteet, uuden asiakirja- ja asianhallintajärjestelmän, seurantajärjestelmän 

asiakkaiden ja potilaiden antamalle palautteelle sekä toiminnansuunnittelujärjestelmän. 

Olemassa oleviin järjestelmiin on lisäksi tehtävä muutoksia rakentaessamme täysin uutta 

organisaatiota rinnakkain nykyisen kanssa. Tämä käsittää uuden organisaatiomallin, uudet 

yksiköt ja uuden tilikartan taloushallintoon ja HR-järjestelmiin, robotiikan henkilöstön siirroille 

järjestelmien sisällä sekä integraation ja integraatiotyön järjestelmiin. Lisäksi siihen kuuluu 

muun muassa olemassa olevien potilastietojärjestelmien integroiminen potilas- ja 

kuntalaskutusta varten. 

 

Vuoden 2021 talousarvioon ehdotetaan sisällytettävän 4,5 milj. euron it-investointikokonaisuus, 

josta 1 milj. euroa on varattu kokonaisuuden suunnitteluun, asiakirja- ja 

asianhallintajärjestelmään sekä www- ja intranet-sivujen rakentamiseen kumpaankin 0,5 milj. 

euroa ja loput varataan erilaisiin muutoksiin ja integraatioihin järjestelmissä sekä pienehköihin 

hankintoihin. Nämä investoinnit ovat välttämättömiä, jotta toiminta voidaan aloittaa 1.1.2022. 

Muut investoinnit sen sijaan tehdään tulevina vuosina. Pohjanmaan hyvinvointialueen 

valmistelun ohjausryhmä, 23.2.2021, on käsitellyt talousarviomuutoksen ja hyväksyy asian 

vietäväksi eteenpäin hallitukselle ja valtuustolle. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2021 

investointibudjettiin tehtävät muutokset, yhteensä 4,5 milj. euroa. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 10.17. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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Hallitus    § 30    22.3.2021 
 
 
 

§ 30 Omistajaohjauksen toimintakertomus vuodelta 2020 

 

HJ 7 

Kuntayhtymän hallituksen hyväksymän omistajaohjauksen ohjeen mukaan 

omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. raportoida jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- 

ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin 

vuosikertomuksin. Vuosikertomuksiin on sisällytettävä tietoa ainakin asetettujen tavoitteiden 

toteutumisesta ja mahdollisesta muuttumisesta, tehdystä riskianalyysistä ja yhtiöiden 

taloudellisesta tilanteesta. 

 

Omistajaohjausjaosto on hyväksynyt toimintakertomuksen ja lähettänyt sen hallitukselle tiedoksi 

kokouksessaan 18.2.2021 § 8. 

          LIITE § 29 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee omistajaohjauksen 

toimintakertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 31    22.3.2021 
 
 
 

§ 31 Jäsen Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan; toimikausi 1.6.2021-31.5.2025 

 

Joht. 11 

Vastuualuejohtaja Mirja Remes on toiminut Vanhan Vaasan sairaalan johtokunnan varsinaisena 

jäsenenä ja ylihoitaja Tanja Jaakola varajäsenenä, nykyisellä toimikaudella 31.5.2021 saakka. 

Uudelle toimikaudelle, 1.6.2021-31.5.2025, ehdotetaan varsinaiseksi jäseneksi ylihoitaja Tanja 

Jaakolaa ja varajäseneksi johtajaylilääkäri Peter Niemistä. 

 

Jäsenesityspyyntö        LIITE § 30 

 

JOHT: esittää, että hallitus valitsee ylihoitaja Tanja Jaakolan Vanhan Vaasan 

sairaalan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja että, johtajaylilääkäri 

Peter Nieminen valitaan varajäseneksi. 

 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 

 
 
 

  



Pöytäkirja sivu 

11 (18) 

nr 3/2021 

 

Hallitus    § 32    22.3.2021 
 
 
 

§ 32 Geenianalysaattorin hankinta patologian laboratorioon 

 

JYL 4 
Patologian osasto ehdottaa hankittavaksi geenianalysaattoria Vaasan keskussairaalaan oheisen 

liitteen mukaisesti. Geenianalysaattorin hankintaa ei ole budjetoitu tälle vuodelle. Tällä hetkellä 

analyysit tehdään Jyväskylän keskussairaalan Patologian laboratoriossa tai yksityisessä Jilab:ssa 

Tampereella. Oman geenianalysaattorin hankinta ja analyysien teko Vaasassa kuitenkin laskisi 

kokonaiskustannuksia ja syövän täsmähoitoihin päästäisiin merkittävästi aiempaa nopeammin. 

 

Onkologian ylilääkäri, professori Antti Jekunen toteaa, että kaikista suolistosyövistä määritetään 

MSi ja keuhkosyövässä rutiinisti tehdään geenitestit, joista ainakin kolme sopii Idyllaan. Jatkossa 

tähän laitteeseen sopivia geenitestejä tulee lisää. Geenitestit yleistyvät nopeasti ja mukaan tulee 

tarve nopeaan hoidon aikaiseen testaukseen, mihin keskitetyt laitteet eivät sovellu.  

 

Useimmissa sairaaloissa on oma analysaattori, patologian ylilääkäri Marcus Svartbäckin mukaan 

esim. Porissa ja Seinäjoella. Medisiinisen vastuualueen johtaja Christian Kantola pitää hankintaa 

kannattavana. 

 

Laitteen hankintahinta on 59 000 € (alv 0%), jälleenmyyjä: Algol Diagnostic.  

Markkinoilla ei ole tarjolla muita teknisesti samanlaisia analysaattoreita, näin ollen suora-

hankintamenettely on mahdollinen. Leasing-sopimus tehdään ajalle 1.2.2021-31.12.2021 ja 

varsinainen laitteen hankinta siirtyy vuodelle 2022.  

 

Testikittien leasinghinta (2021) korvataan laitehankinnan (2022) yhteydessä seuraavasti:   

  100 % hyvitys       yli 15 testikittiä     vuonna 2021 

  50 % hyvitys         10-15 testikittiä    vuonna 2021 

  0 % hyvitys          alle 10 testikittiä    vuonna 2021 

 

Suunnitelulla laitteen käytöllä Vaasan Keskussairaala tulee ylittämään 15 testikitin tilaus-määrän, 

jolloin saamme hyvityksen 100% seuraavana vuonna laitetta hankittaessa. 

 

Anomus Biocartiksen Idylla geenianalysaattorin hankintaan  LIITE § 31 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus hyväksyy, sekä taloudellisten että hoidollisten 

etunäkökulmien pohjalta, että sitoudutaan laitteen hankkimiseen 

vuonna 2022 ja hyväksyy laitteen leasingkäyttöä loppuvuodeksi 2021.   

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 33    22.3.2021 
 
 
 

§ 33 Laaturaportti 2020 

 

JYH 1 

Laaturaportti on kooste edellisen vuoden kehittämis- ja turvallisuustyöstä. Raportti on 

järjestyksessään yhdeksäs, ja se on laadittu moniammatillisena yhteistyönä. Laaturaportin 

tarkoituksena on tukea ja systematisoida toiminnan kehittämistä. Raporttiin on eri 

asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja katsaus tulevaan laatutyön, 

potilasturvallisuuden, kokonaisturvallisuuden, potilasasiamiestoiminnan, potilasvakuutus-

päätösten, asiakaspalautteen, tietosuojan, sairaalahygienian, radiologian, sädehoidon ja 

hoitoisuusluokitusten näkökulmasta. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa 

tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta ja 

kehittämistyöstä. 

 

          LIITE § 32 

 

JYH: esittää, että hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja vie raportin 

valtuustolle tiedoksi. 

 
HALL: Laatujohtaja Mari Plukka oli kokouksessa esittelemässä asiaa klo 

10.27-10.51. Plukka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 
 
 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 34    22.3.2021 
 
 
 

§ 34 Aloite opiskelijaohjauksen korvauksesta 

 

JYH 2 
Valtuutettu Päivi Karppi on tehnyt valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 25.1.2021 § 5. 

Aloitteessa esitetään, että jatkossa Vaasan sairaanhoitopiirissä opiskeluohjauksesta maksetaan 

rahallinen korvaus (viisi euroa) jokaisesta ohjauspäivästä ohjanneelle työntekijälle. Hallitus on 

kokouksessaan 22.2.2021 § 21 lähettänyt valtuustoaloitteen johtajaylihoitajalle valmisteltavaksi. 

 

Vaasan keskussairaala toimii opetussairaalana. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat 

velvollisia osallistumaan terveydenhuoltoalan koulutustoimintaan siten kuin siitä sovitaan 

kuntayhtymän ja koulutuksen järjestäjän kesken. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettujen ammattitutkintojen (esim. sairaanhoitaja, 

terveydenhoitaja, kätilö) koulutusaika on noin 3,5 - 4,5 vuotta ja 210 – 270 opintopistettä. 

Opiskelusta harjoittelun osuus on noin 35 – 45 %. Lähihoitajaopiskelijoiden 

työssäoppimiskoulutus on vähintään 20 opintoviikkoa tai opiskelu voi tapahtua 

oppisopimuskoulutuksena. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun/työssäoppimisen tavoitteena 

on tarjota opiskelijalle ammattitaitoa kehittäviä oppimiskokemuksia. 

Harjoitteluun/työssäoppimiseen kuuluu opiskelijan ammatillisuuden, osaamisen ja 

työelämätaitojen kehittäminen sekä organisaation toimintatapojen omaksuminen. 

Opiskelijaohjaaja on tärkeä henkilö opiskelijan oppimisen tukijana ja ammatillisuuden 

kehittäjänä ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa. Lisäksi opiskelijoiden 

harjoittelu/työssäoppimisjaksot ovat erinomaisia mahdollisuuksia työnantajille rekrytoida 

tulevaa hoitohenkilökuntaa. 

 

Sairaanhoitopiirin hallituksessa 16.1.2013 § 23 on käsitelty Vaasan alueen 

ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten maksamia ohjauspalkkioita opiskelijoista, joilla 

on harjoittelujaksoja Vaasan keskussairaalassa. Tuolloin harjoittelukorvaukset puolitettiin ja 

oppilaitokset huolehtivat jatkossa LOVe (lääkehoidon verkkokoulutus) tenteistä ja sitoutuvat 

siihen, että klinikkaopettaja on sairaalan käytössä sovitulla tavalla. 

 

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

(531/2017) 73 §:n mukaan koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta 

korvausta koulutussopimustyöpaikan tarjoajalle. Näin ollen Vaasan ammatillinen oppilaitos 

(Vamia) ja Yrkesakademin i Österbotten eivät ole maksaneet ohjauspalkkioita vuoden 2017 

jälkeen. Muiden kuin Vaasan alueen ammattikorkeakoulujen kanssa solmitaan erillissopimus, 

missä ohjauskorvaus on 8,41 €/opiskelija ja suojavaatekorvaus on 8,60 €/opiskelija/viikko (=5 

pv.). 

 

jatkuu… 
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Hallitus    § 34    22.3.2021 

 

 

 

Vaasan keskussairaalan ja oppilaitosten keskinäisten sopimuksien mukaan keskussairaalalla on 

velvoitteita seuraavasti: 

a) järjestää opiskelijoille ja heidän opintojaan ohjaavalle koulun henkilökunnalle hyvät toiminta-

, opiskelu, ja näyttömahdollisuudet sairaanhoitolaitoksessa olevia toimitiloja ja varusteita 

käyttäen, ettei se ole rajoita tai vaikeuta sairaanhoitolaitoksen lakisääteisten tehtävien 

suoritusta; 

b) määrätä keskussairaalan henkilökunnan suorittamaan ohjaus-, opetus- ja arviointitehtäviä 

sekä nimetä jokaiselle opiskelijalle ohjaaja; 

c) varata opiskelijalle mahdollisuus käyttää henkilökunnan ruokalan palveluksia; sekä 

d) järjestää suojavaatteet koulujen opiskelijoille ja huolehtii suojavaatetuksen huollosta sekä 

osoittaa pukeutumistilat. 

 

Sosiaali- ja terveydenalan opiskelijoita on keskussairaalassa vuosittain ollut noin 1.100 – 1.300 ja 

harjoittelupäiviä on noin 18.000 – 20.000. Poikkeuksena oli vuosi 2020, jolloin 

pandemiatilanteesta johtuen opiskelijoiden harjoittelu keskeytettiin yhteensä 13 viikoksi. 

 

Jokaisen harjoittelujakson jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta ohjauksen 

laadusta. Palaute annetaan kansallisen Cles-kyselymittariston avulla, jossa arvoasteikko on 1–10 

(1=Täysin eri mieltä, 10=Täysin samaa mieltä). Vuonna 2020 noin puolet harjoittelussa olleista 

opiskelijoista vastasi kyselyyn. Opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen (ka 8,7) ja 

oppimiseensa harjoittelujaksolla (ka 8,7). 

 

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) ja Yrkeshögskolan Novia (NOVIA) maksamat 

ohjauskorvaukset, jotka sisältävät myös suojavaatekorvaukset ovat olleet vuosittain 57.000 € 

lukuun ottamatta vuotta 2020. Muiden oppilaitosten korvaukset vaihtelevat vuosittain 

harjoittelussa olevien opiskelijoiden määrän mukaan. 

 

Kansallisesti ei ole olemassa yhtenäistä linjaa opiskelijakorvausten jyvittämisestä. Useassa 

keskussairaalassa korvaus on ohjautunut yksiköiden täydennyskoulutukseen ja työhyvinvoinnin 

kehittämiseen. Sairaanhoitopiirin alueella opiskelijaohjauskorvauksia on kohdennettu 

seuraavasti: 

- Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi: ohjaaja saa 5€/ohjauspäivä; 

- Närpiön kaupunki: 100€/opiskelija maksetaan ohjausta antavalle yksikölle yhteisöllisyyden 

vahvistamiseksi; 

- Oravainen-Mustasaari-Vöyri sosiaalihuolto ja terveydenhoito: korvausta maksetaan yksikölle 

yhteisöllisyyden vahvistamiseksi; sekä 

- Vaasan keskussairaala ja alueen muut kunnat/kuntainliitot eivät ole kohdentaneet 

opiskelijakorvauksia. 

 

Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän myötä vuoden 2022 alusta on uusittava ja 

yhtenäistettävä oppilaitosten kanssa tehtävät sopimukset opiskelijaohjaus- ja 

suojavaatekorvauksista. Samassa yhteydessä on yhtenäistettävä opiskelijakorvausten 

kohdentaminen.  

jatkuu… 
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Hallitus    § 34    22.3.2021 

 

 

 

Edellä esitetyn perusteella on tarkoituksenmukaista, että suunnitelma 

opiskelijaohjauskorvausten käytöstä laaditaan Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän 

valmistelun yhteydessä. 

 

Valtuustoaloite        LIITE § 33 

 

JYH:  esittää, että hallitus 

1. merkitsee selvityksen tiedokseen ja esittää selvityksen valtuustolle 

vastauksena valtuustoaloitteeseen. 

2. esittää valtuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun 

käsitellyksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Hallitus    § 35    22.3.2021 
 
 
 

§ 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.  
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    22.3.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 23–30, 33–35 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 31–32 

 

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.2021 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

