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Hallitus     § 48 - 49    24.5.2021 
 
 
 

§ 48 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. 

________ 

 

 

 

§ 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Mona Vikström. 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greger Forsblom ja Mona Vikström. 

 ________ 
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Hallitus    § 50     24.5.2021 
 
 
 

§ 50 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    § 51     24.5.2021 
 
 
 

§ 51 Tilannekatsaus 

 

Joht. 15 

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 toukokuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen toukokuulta 2021. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 9.37. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Hallitus    § 52    24.5.2021 
 
 
 

§ 52 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja 

johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 16 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 52/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 52/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 52/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 52/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 53    24.5.2021 
 
 
 

§ 53 Syksyn 2021 kokouspäivämäärät 

HJ 11 

Hallitukselle ehdotetaan seuraavat kokousajat syksyksi 2021: 

 

Maanantai 30.8.2021 klo 9 

Maanantai 27.9.2021 klo 9 

Maanantai 25.10.2021 klo 9 

Maanantai 22.11.2021 klo 9 

Maanantai 13.12.2021 klo 9 

 

Valtuustolle ehdotetaan seuraavat kokousajat: 

 

Maanantai 13.9.2021 klo 10 

Maanantai 29.11.2021 klo 10 

 

  

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä ehdotetut päivämäärät 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen siten, että ma 13.12.2021 

kokous siirretään pidettäväksi 16.12.2021 klo 9. 

  ________ 
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Hallitus    § 54    24.5.2021 
 
 
 

§ 54 Kesän sulkemiset ja supistettu toiminta 

JYL 7 

Kesälomajärjestelyiden vuoksi seuraavat osastot ja poliklinikat supistavat toimintansa:  

 

Suljettu:      Aika: 

Ihotautien poliklinikka    12.7. – 1.8.2021 

Lastenneurologian poliklinikka   5.7. – 1.8.2021 

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka  12.7. – 1.8.2021 

Lastenpsykiatrian osasto    5.7. – 8.8.2021 

Lastenpsykiatrian poliklinikka   12.7. – 21.7.2021 

Kliin.fysiologia ja isotooppilääketiede  12.7. – 23.7.2021 

Silmäpäiväkirurgia     28.6. – 1.8.2021 

 

Supistettu toiminta:    Aika: 

Sisätautien poliklinikka 1.6. – 31.8.2021 

Sydänasema   21.6. – 15.8.2021 

Ihotautien poliklinikka 28.6. – 11.7.2021, 2.8. – 8.8.2021 

Kirurgian poliklinikka 14.6. – 22.8.2021 

Silmäpoliklinikka  28.6. – 1.8.2021 

Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinkka 28.6. – 15.8.2021 

Suu- ja leukakirurgian poliklinikka 5.7. – 1.8.2021 

Päiväyksikkö  14.6. – 8.8.2021 

Keuhko- ja neurologian poliklinikka 5.7. – 1.8.2021 

Sosialityöntekijät  17.6. – 15.8.2021 

Lastentautien poliklinikka 28.6. – 1.8.2021 

Kotisairaala/ lapset 5.7. – 29.8.2021 

 Psykiatrian poliklinikka 28.6. – 1.8.2021 

Lastenpsykiatrian poliklinikka 22.7. – 30.7.2021 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 5.7. – 1.8.2021 

Nuorisopsykiatrian osasto 5.7. – 8.8.2021 

 

Kesän toiminta lasten ja nuorisopsykiatria alueella  LIITE § 54/1-2  

 

JYL:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy esityksen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 55    24.5.2021 
 
 
 

§ 55 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 12 
 

Henkilöstöjaosto, pöytäkirjat 25.3.2021 

          LIITE § 55 

  

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
 

 

  



Pöytäkirja sivu 

10 (15) 

nr 5/2021 

 

Hallitus    § 56    24.5.2021 
 
 
 

§ 56 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta 

JYL 8 
 

Vaasan keskussairaalassa on ollut haettavana geriatrian erikoislääkärin virka, jota on hakenut 

ainoastaan yksi henkilö, Rosalba Arauz Rivera, geriatrian erikoislääkäri. 

 

Medisiinisen vastuualueen johtajan Christian Kantolan mukaan Rosalba Arauz Rivera täyttää 

viralle asetetut muodolliset pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta häneltä puuttuu virkaan 

vaadittavat todistukset kielitaidosta. Rosalba Arauz Rivera on palvellut geriatrisella osastolla 

erikoislääkärinä 14.5.2018–31.5.2021 ja on sinä aikana työskennellyt myös osastonylilääkärin 

viransijaisena neljän kuukauden ajan. Hän on työskennellyt meillä yhteensä yli kolme vuotta. 

 

Rosalba Arauz Rivera anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimusten osalta ja ilmoittaa 

osallistuvansa sairaanhoitopiirin järjestämään kieltenopetukseen. 

Anomus         LIITE § 56/1  

 

Medisiinisen vastuualueen johtaja Christian Kantola puoltaa erivapauden myöntämistä Rosalba 

Arauz Riveralle. 

         LIITE § 56/2  

 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus myöntää geriatrian erikoislääkäri Rosalba Arauz 

Riveralle erivapauden molempien kotimaisten kielten 

kielitaitovaatimuksesta (hyvä kirjallinen ja suullinen taito).   

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 57    24.5.2021 
 
 
 

§ 57 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta 

JYL 9 
 

Vaasan keskussairaalassa on ollut haettavana keuhkosairauksien apulaisylilääkärin virka, jota on 

hakenut ainoastaan yksi henkilö, Galina Makalova, keuhkosairauksien ja allergologian 

erikoislääkäri. 

 

Keuhkosairauksien ylilääkäri Johan Söderströmin mukaan Galina Makalova täyttää viralle 

asetetut muodolliset pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta häneltä puuttuu virkaan vaadittava 

todistus kielitaidosta. Galina Makalova on työskennellyt meillä 1.8.2011–31.12.2019 

erikoistuvana lääkärinä sekä 11.11.2020 lähtien keuhkosairauksien erikoislääkärin viransijaisena. 

Palveluaikaa hänelle on kertynyt yhteensä yli kahdeksan vuotta. 

 

Galina Makalova anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimuksesta LIITE § 57/1  

 

Keuhkosairauksien ylilääkäri Johan Söderström ja medisiinisen vastuualueen johtaja Christian 

Kantola puoltavat erivapauden myöntämistä Galina Makalovalle   LIITE § 57/2  

 

 

JYL: esittää, että hallitus myöntää keuhkosairauksien ja allergologian 

erikoislääkäri Galina Makalovalle erivapauden kielitaitovaatimuksesta 

(ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito). 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 58    24.5.2021 
 
 
 

§ 58 Asiakasraadin julkilausuma 8.3.2021 

JYH 3 
 

Hallintojohtaja Juha Post kertoi hyvinvointikuntayhtymän suunnittelun etenemisestä. Edellisen 

tilannekatsauksen jälkeen kuntayhtymän toimialojen rakenteet ovat tarkentuneet ja uusia 

johtajia on valittu tehtäviinsä.  

 

Hallintojohtajan esittely uudesta organisaatiorakenteesta synnytti keskustelua asiakasraadin 

sijoittumisesta hyvinvointikuntayhtymässä sekä tulevan asiakasraadin tai –raatien 

muodostamisesta. Keskustelua käytiin myös alueellisesta edustavuudesta sekä raadeista 

sektoreittain. Raadin mielestä ajatus erillisistä raadeista jokaiselle sektorille voi olla hyvä, mutta 

toisaalta nousi esiin myös sektorittaisten raatien mahdollinen kilpailu, esimerkiksi resursseista. 

Toinen vaihtoehto voisi olla muodostaa yksi laaja raati, jossa olisi kiintiöinä edustus eri 

sektoreihin liittyen. Tällöin yksi raati voisi muodostaa yhteisen mielipiteen asioista. 

Sektorikohtaiset edustajat voisivat toimia myös omien sektoreidensa muissa kokouksissa 

asiakasraadin edustajana. Asiakasraadin jäsenten hakuilmoituksissa on tärkeää käyttää useita 

erilaisia kanavia, jotta saadaan hakijoiksi eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Esimerkiksi 

sanomalehti-ilmoituksen kautta ei välttämättä saavuteta nuoria, jotka haluaisivat tulla mukaan.  

 

Asiakasraati sai ennen kokousta kirjallisen selvityksen, miten raadin neljän vuoden kauden 

aikana antamat ehdotukset ovat toteutuneet. Kokouksessa raati keskusteli aiheesta. Raati ehdotti, 

että toimintaa ja toteutuneita ehdotuksia voisi tarkastella kerran vuodessa, jotta palaute tulisi 

nopeammin raadin tietoon. 

 

Asiakasraati päätti koostaa kokouksen jälkeen Vaasan keskussairaalan esimiesten Teams-

kokoukseen esityksen, jossa raati kertoo terveisensä esimiehille ja mihin raati haluaisi vielä 

vaikuttaa.  

          LIITE § 58 

  

JYH:  ehdottaa, että hallitus merkitsee asiakasraadin julkilausuman tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 59    24.5.2021 
 
 
 

§ 59 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    24.5.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 48–53, 55, 58–59 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 54, 56–57 

 

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 kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 26.5.2021 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.


