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Hallitus     § 95     27.9.2021 
 
 
 

§ 95 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. 
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Hallitus    § 96     27.9.2021 
 
 
 
 

§ 96 Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin määrääminen 

 

HJ 32 
Hallintosäännössä ei ole määrätty kuin valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston 

sihteeristä. Muiden toimielinten kohdalla toimielin valitsee itse kokouksen pöytäkirjanpitäjän ja 

sihteerin. 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus määrää hallituksen kokousten 

pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin. 

 

HALL:   
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Hallitus    § 97 - 98   27.9.2021 
 
 
 

§ 97 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:   

 

 

 

§ 98 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:  
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Hallitus    § 99    27.9.2021 
 
 
 

§ 99 Tilannekatsaus 

 

Joht. 24 

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 syyskuun tilannekatsauksen 

kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen syyskuulta 2021. 

 

HALL:   
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Hallitus    § 100    27.9.2021 
 
 
 

§ 100 Välitilinpäätös 31.8.2021 

 

Joht. 25 

Välitilinpäätös 31.8.2021 osoittaa, että pandemia vaikuttaa edelleen sekä toimintaan että 

talouteen. Kesästä näytti ensin tulevan rauhallinen, mutta syksyllä alueemme ilmaantuvuusluku 

oli maan suurin. Rokotuksiin on asetettu suuria toiveita, mutta olemme myöhäissyksyssä ennen 

kuin riittävän suuri osa väestöstä on täysin rokotettuja ja toiminta voi jälleen normalisoitua. 

Toiminta on kuitenkin ollut kauden ajan melko tavanomaista, vaikka tahti ei ole ollut sama kuin 

normaaleissa olosuhteissa. Välitilinpäätös on tehty tavalliseen tapaan sairaanhoitopiirin 

organisaatiomallin pohjalta. Kustannustason pitäminen talousarviokehyksissä aiheuttaa jonkin 

verran haasteita, ja budjetissa pysymistä vaikeuttaa se tosiasia, että lääkäreistä on edelleen pulaa 

samoilla erikoisaloilla kuin ennenkin (psykiatria, radiologia ja akuuttilääketiede). Jäsenkuntia on 

laskutettu omasta toiminnasta runsaan 1 milj. euron verran enemmän kuin mitä 31.8. on 

budjetoitu, kun taas muut tuotot jäävät alle budjetoidun summan. 

 

Välitilinpäätös 31.8.2021 on 554 795,20 euroa alijäämäinen. Jäsenkunnilta on laskutettu 

150 milj. euroa eli 66,2 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 178,8 milj. euroa eli 66,3 % 

budjetoidusta.     

 

Toimintakuluista on toteutunut 67,3 % eli 174,4 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 75 

milj. euroa eli 64,7 % budjetoidusta. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista koituvat kulut ovat 25,5 

milj. euroa eli 67,8 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 70,4 milj. euroa eli 70,5 % 

budjetoidusta.  Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut noin 

seitsemän kuukauden ajalta. Näitä kuluja on 31.8.2021 mennessä 25,7 milj. euroa, mikä on 2,3 

milj. euroa enemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2020.  

 

Kun lasketaan pelkästään oman toiminnan kokonaiskulut, muissa laitoksissa annetun hoidon 

kulut pois lukien, ne ovat 3,8 milj. euroa budjetoitua suuremmat ensimmäisen kahdeksan 

kuukauden ajalta. Edellisvuosien tapaan ylitykset johtuvat ostetuista lääkäripalveluista, mutta 

myös pandemian aiheuttamista suojavaruste- ja uudelleenjärjestelykuluista. 

 

Avohoitokäyntien määrä on toteutunut 77,5-prosenttisesti, mikä johtuu siitä, että koronatestaus 

hoidetaan Vaasan kaupungin osalta yhteispäivystyksessä. Jos tätä seikkaa ei huomioida, 

avohoitokäyntien määrän toteuma oli vain 65 % tavoitteesta. Vaativan kuntoutuksen, 

erityisgeriatrian ja psykiatrian hoitopäivälaskutuksen toteuma oli 67,7 % tavoitteesta.  

 

Drg-pakettien määrän toteuma oli sen sijaan ainoastaan 60,5 %. Koska drg-paketit ovat 

hintavampia, on tulojen toteuma 63,7 %. Drg-pakettien määrä oli noin 500 vähemmän kuin 

samaan ajankohtaan edellisvuonna. 

jatkuu… 
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Hallitus    § 100    27.9.2021 

   

 

 

Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä väheni pandemian alussa, mutta on nyt kuitenkin 

yhteensä 68,6 % suunnitellusta tasosta eli 100 hoitopäivää enemmän kuin samaan ajankohtaan 

vuonna 2020. 

 

Tiivistäen voidaan sanoa, että vuoden 2021 haasteet koskevat toisaalta somaattisen hoidon 

volyymin ja sen myötä tulojen pienenemistä, toisaalta suuria ylityksiä lähinnä ostopalveluissa. 

 

Pandemiasta johtuvat kulut on korvattu täysimääräisesti 31.3. saakka, mutta viimeksi kuluneelta 

viideltä kuukaudelta ei ole saatu valtiontukea. Uutta hakukierrosta ei ole vielä avattu, mutta 

korvauksia saadaan toivottavasti myös syksyllä. Jos pandemiakulut korvataan samassa 

laajuudessa kuin aiemmin, saamme alijäämän katettua. Jäljelle jäävät kuitenkin muita 

kustannusylityksiä koskevat haasteet. 

 

Investointitahti on ollut jonkin verran suunniteltua hitaampi, kun osa kiinteistöihin liittyvistä 

toimenpiteistä on vielä aloittamatta ja toteutuu suuremmassa määrin mahdollisesti vasta ensi 

vuonna. Suurten investointihankkeiden kokonaistalousarvio ja seuranta esitellään myös 

liitteessä. 

 

 

Välitilinpäätös        LIITE § 100 

 

JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee kahdeksan ensimmäisen kuukauden 

välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä edelleen noudattamaan 

maltillisuutta kulupuolella, mutta samalla pyrkimään normaalimpaan 

toimintaan ja sitä myöten toimintavolyymien kasvattamiseen.  

 

HALL:   
  



Esityslista sivu 

9 (21) 

nr 8/2021 

 

Hallitus    § 101    27.9.2021 
 
 
 

§ 101 Johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 26 

Liitteenä johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätösluettelot. 

 

Johtajan päätökset     LIITE § 101/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 101/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 101/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 101/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 102    27.9.2021 
 
 
 
 

§ 102 Hallituksen kokoukset ja kokouskutsut hallituksen kokoukseen 

HJ 33 

Hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään 

myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 

jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä 

varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 

 

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 24.5.2021 § 53 pitää hallituksen kokoukset syksyllä 2021 

seuraavasti: 

 

- Maanantai 30.8.2021 klo 9 

- Maanantai 27.9.2021 klo 9 

- Maanantai 25.10.2021 klo 9 

- Maanantai 22.11.2021 klo 9 

- Torstai 16.12.2021 klo 9 

 

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

ollessaan varapuheenjohtaja. 

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa 

on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia 

käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia 

on käsiteltävä sähköisesti. 

 

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

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä 

tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättävän, että  

1. kokouskutsu ja esityslista sekä siihen kuuluvat asiakirjat lähetetään 

viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

2. kokouskutsut lähetetään sähköisesti. 

3. hallituksen puheenjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja vastaavat 

kokouksen päätösten tiedottamisesta hallituksen kokouksen jälkeen. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 103    27.9.2021 
 
 
 
 

§ 103 Kuntayhtymän henkilöstöjaoston valinta 

HJ 34 
Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. 

 

Hallintosäännön 24 §:ssä on määrätty henkilöstöjaoston tehtävistä vuoden 2021 loppuun asti. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022 alkaen ja 

tästä alkaen henkilöstöjaoston tehtävistä määrätään uuden hallintosäännön 17 §:ssä. 

 

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä. 

 

Henkilöstöjaoston puheenjohtajan on oltava hallituksen jäsen tai varajäsen. Jäseniksi voidaan 

valita myös muita kuin hallituksen jäseniä tai heidän varajäseniään. Hallintosäännön 3 §:n 

mukaan jaostossa asiat esittelee hallituksen määräämä henkilö tai henkilöt. Toimielin valitsee itse 

sihteerin. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus  

1. päättää henkilöstöjaoston jäsenmäärästä. 

2. valitsee henkilöstöjaoston varsinaiset jäsenet ja heidän 

henkilökohtaiset varajäsenensä. 

3. valitsee henkilöstöjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

4. määrää HR-johtajan henkilöstöjaoston esittelijäksi. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 104    27.9.2021 
 
 
 
 

§ 104 Kuntayhtymän omistajaohjausjaoston valinta 

HJ 35 
Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. 

 

Hallintosäännön 25 §:ssä on määrätty omistajaohjausjaoston tehtävistä vuoden 2021 loppuun 

asti. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022 alkaen 

ja tästä alkaen omistajaohjausjaoston tehtävistä määrätään uuden hallintosäännön 18 §:ssä. 

 

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä. 

 

Omistajaohjausjaoston puheenjohtajan on oltava hallituksen jäsen tai varajäsen. Jäseniksi 

voidaan valita myös muita kuin hallituksen jäseniä tai heidän varajäseniään. Hallintosäännön 3 

§:n mukaan jaostossa asiat esittelee hallituksen määräämä henkilö tai henkilöt. Toimielin valitsee 

itse sihteerin. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus  

1. päättää omistajaohjausjaoston jäsenmäärästä. 

2. valitsee omistajaohjausjaoston varsinaiset jäsenet ja heidän 

henkilökohtaiset varajäsenensä. 

3. valitsee omistajaohjausjaostolle puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan. 

4. määrää hallintojohtajan omistajaohjausjaoston esittelijäksi. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 105    27.9.2021 
 
 
 
 

§ 105 Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston valinta 

HJ 36 
Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. 

 

Vuoden 2022 alusta alkaen kuntayhtymässä aloittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

jaosto, jolloin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän uusi hallintosääntö tulee voimaan. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävistä määrätään uuden hallintosäännön 19 

§:ssä. 

 

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston puheenjohtajan on oltava hallituksen jäsen tai 

varajäsen. Jäseniksi voidaan valita myös muita kuin hallituksen jäseniä tai heidän varajäseniään. 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan jaostossa asiat esittelee hallituksen määräämä henkilö tai 

henkilöt. Toimielin valitsee itse sihteerin. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus 

1. toteaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston toiminnan 

alkavan 1.1.2022 alkaen. 

2. päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston 

jäsenmäärästä. 

3. valitsee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston varsinaiset 

jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 

4. valitsee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostolle 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

5. määrää hallintojohtajan ja laatujohtajan sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan jaoston esittelijöiksi. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 106    27.9.2021 
 
 
 
 

§ 106 Kuntayhtymän yksilöjaoston valinta 

HJ 37 
Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen 

jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston 

puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä. 

 

Vuoden 2022 alusta alkaen kuntayhtymässä aloittaa yksilöjaosto, jolloin Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän uusi hallintosääntö tulee voimaan. Yksilöjaoston tehtävistä 

määrätään uuden hallintosäännön 17 §:ssä. 

 

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava kuntavaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 

säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä. 

 

Yksilöjaoston puheenjohtajan on oltava hallituksen jäsen tai varajäsen. Jäseniksi voidaan valita 

myös muita kuin hallituksen jäseniä tai heidän varajäseniään. Hallintosäännön 3 §:n mukaan 

jaostossa asiat esittelee hallituksen määräämä henkilö tai henkilöt. Toimielin valitsee itse 

sihteerin. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus 

1. toteaa yksilöjaoston toiminnan alkavan 1.1.2022 alkaen. 

2. päättää yksilöjaoston jäsenmäärästä. 

3. valitsee yksilöjaoston varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset 

varajäsenensä. 

4. valitsee yksilöjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

5. määrää hallintojohtajan nimeämän kuntayhtymän juristin 

yksilöjaoston esittelijäksi.  

 

HALL:  
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§ 107 Rakennustoimikunnan asettaminen 

HJ 38 
Kuntalain 30 §:n mukaan hallitus voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. 

Kuntayhtymässä on kahden edellisen valtuustokauden aikana toiminut rakennustoimikunta, 

jonka tehtävänä on ollut Vaasan keskussairaalan rakennusprojektien koordinointi ja valvonta 

sekä helpottaa tiedonkulkua hallitukselle 

 

Rakennustoimikunnalla ei ole ollut varsinaisia valtuuksia vaan virallinen päätöksenteko on 

tapahtunut hallintosäännön ja hankintaohjeistuksen mukaisesti. Rakennustoimikunta on 

asetettu valmistelua ja seurantaa varten. 

 

Vaasan keskussairaalan alueella on edelleen käynnissä ja suunnitteilla merkittäviä rakennus- ja 

saneeraushankkeita, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista asettaa rakennustoimikunta myös 

tälle valtuustokaudelle. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus 

1. päättää asettaa rakennustoimikunnan koordinoimaan ja valvomaan 

Vaasan keskussairaalan rakennustoimintaa. 

2. päättää, että rakennustoimikunnan kokoonpanoon kuuluvat 

hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, 

kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja, johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, talousjohtaja ja toimitilajohtaja. 

3. määrää teknisen johtajan rakennustoimikunnan esittelijäksi ja 

teknisen johtajan määräämän suunnittelijan rakennustoimikunnan 

sihteeriksi. 

 

HALL:  
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§ 108 Vähemmistökielisen lautakunnan esittelijän määrääminen 

HJ 39 
Valtuusto on valinnut vähemmistökielisen lautakunnan jäsenet kokouksessaan 13.9.2021 § 36 

 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan vähemmistökielisen lautakunnan asiat esittelee hallituksen 

määräämä henkilö tai henkilöt. Toimielin valitsee itse sihteerin. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus määrää vähemmistökielisen lautakunnan 

esittelijäksi Päivi Berg. 

 

HALL:  
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§ 109 Hallituksen edustaja muissa toimielimissä 

HJ 40 
Hallintosäännön 135 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen 

kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla 

hallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan; sekä hallituksen puheenjohtajalla ja 

kuntayhtymän johtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan 

eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa (714/1998) säädettyjen 

vaalitoimielinten kokouksissa. 

 

Hallintosäännön 136 §:n mukaan hallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on 

läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös hallituksen 

varajäsen tai kuntayhtymän johtaja. Hallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, 

valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin. 

 

Käytännössä hallitus voi määrätä edustajansa vähemmistökieliseen lautakuntaan. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus määrää edustajansa vähemmistökieliseen 

lautakuntaan. 

 

HALL:  
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§ 110 Ottokelpoisten päätösten ilmoittaminen hallitukselle 

HJ 41 
Kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaan hallitus voi ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on 

siirretty hallituksen alaisen viranomaisen tai hallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa 

asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 

Hallintosäännön 31 §:n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, 

hallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja. 

 

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kunnallisen viranomaisen on neljän (4) päivän kuluessa 

pöytäkirjan tarkastamisesta tai neljä (4) päivää päätöksen allekirjoittamisesta ilmoitettava 

päätöksistä, jotka voidaan ottaa päätettäväksi. Ilmoittaminen tapahtuu ylemmän viranomaisen 

määräämällä tavalla. 

 

Kuntayhtymässä kaikki toimielimet ja viranhaltijat ovat hallituksen alaisia ja siten hallitus voi 

käyttää otto-oikeutta kaikkiin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin. Hallitus voi ennalta 

ilmoittaa, minkälaisissa asioissa ja asiaryhmissä se ei tule käyttämään otto-oikeutta, mikä 

vähentää hallinnollista työtä. Ilmoituksesta huolimatta hallitus voi tarvittaessa käyttää otto-

oikeutta myös ilmoituksessa mainituissa asioissa. 

 

Perinteisesti hallitukselle on ilmoitettu kaikkien sen alaisten toimielinten pöytäkirjat sekä 

johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset. Hallitukselle on ilmoitettu hallituksen 

kokouksen esityslistalla sellaiset pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset, jotka on tehty edellisen 

kokouksen jälkeen. Hallituksella on ollut mahdollisuus käyttää otto-oikeutta niihin päätöksiin, 

jotka eivät ole tulleet lainvoimaisiksi. 

 

Tarkoituksenmukaista on, että nykyistä käytäntöä jatketaan vuoden loppuun asti. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnan käynnistyttyä hallituksen ilmoitusta siitä, mihin 

asioihin ja asiaryhmiin ei käytetä, on syytä arvioida uudelleen. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää, että 

1. sille ilmoitetaan kaikki hallituksen alaisten toimielinten pöytäkirjat. 

2. sille ilmoitetaan kuntayhtymän johtajan, hallintojohtaja, johtaja-

ylilääkärin sekä johtajaylihoitajan tekemät viranhaltijapäätökset. 

3. ilmoitukset tehdään hallituksen kokousten esityslistojen kautta. 

4. hallituksen päätöksiä kohdissa 1–3 arvioidaan uudelleen, kun 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminta on 

käynnistynyt. 

 

HALL:  
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§ 111 Huomionosoitusten ja kunniamerkkien esittäminen 

HJ 42 
Kuntayhtymässä on määrätty periaatteet sille, miten henkilöstöä muistetaan merkkipäivien ja 

pitkäaikaisen palveluksen johdosta. Kuntayhtymä tekee myös säännöllisin väliajoin esityksiä 

siitä, että kuntayhtymän luottamushenkilöille ja työntekijöille myönnettäisiin 

huomionosoituksia, jotka ovat riippuvaisia jonkin toisen viranomaisen harkinnasta. Tällaisia ovat 

esimerkiksi presidentin myöntämät kunniamerkit ja neuvosten arvonimien anominen. Myös 

sellaista ilmenee ajoittain, että kolmas osapuoli haluaa kuntayhtymän tukevan omaa esitystään. 

Asian luonteeseen kuuluu, ettei esitykseen aina myönnytä, vaikka henkilö olisi ansioitunutkin.  

 

Kuntayhtymässä on ollut työryhmä, joka on tehnyt esityksiä kunniamerkeistä ja käsitellyt 

anomuksia sekä valmistellut hallitukselle henkilöstön muistamisia koskevia määräysmuutoksia. 

Työryhmään ovat kuuluneet valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän 

johtaja, hallintojohtaja, johtajaylihoitaja ja johtajaylilääkäri. 

 

Oletettavaa on, että seuraavat huomionosoitukset ja kunniamerkit käsitellään, kun Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymä on aloittanut toimintansa. Tarkoituksenmukaista on, että 

työryhmässä ovat mukana valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän 

johtaja, hallintojohtaja sekä resurssijohtajat. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on huolehtia eri 

huomionosoitusten esittämisestä sekä valmistella ehdotukset 

henkilöstön huomioimisesta merkkipäivien ja ansiokkaan palveluksen 

johdosta. 

2. että työryhmään kuuluvat valtuuston puheenjohtaja, hallituksen 

puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja sekä 

resurssijohtajat. 

 

HALL:  
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§ 112 Valtuuston 13.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano 

HJ 43 
Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on 

muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

§ 31 Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen 

valtuustokaudeksi 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 33 Vuoden 2021 kuntavaalituloksen toteaminen 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 34 Kuntayhtymän hallituksen valinta 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 35 Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 36 Kuntayhtymän vähemmistökielisen lautakunnan valinta 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa valtuuston 

13.9.2021 tekemien päätösten laillisuudesta. 

 

HALL:  
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§ 113 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. 

 


