
Pöytäkirja sivu 

1 (16) 

nr 10/2021 

 

Elin: Hallitus, Vaasan sairaanhoitopiiri  

  
Aika: 22.11.2021 klo 9.01 – 9.16 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   jäsen, pj. 
Barbro Kloo   jäsen 
Hans-Erik Lindqvist  jäsen 

 Greger Forsblom   jäsen 

Per Hellman    jäsen 
Raija Kujanpää    jäsen 
David Pettersson   jäsen 
Mia West     jäsen   Esteellinen § 131 
Annica Haldin    jäsen 
Aarne Kolehmainen  jäsen 
Carola Lithén    jäsen 
Patrick Ragnäs    jäsen 
Mervi Rantala    jäsen 
 

Poissaolijat: 
 
Asiantuntijat: 
 
Muut läsnäolijat:  Gösta Willman   VALT pj. 
 Bernhard Bredbacka  VALT I varapj. 
 Mikael Perjus, Teams  VALT II varapj. 
 
Esittelijät: Marina Kinnunen    johtaja 

 Juha Post    hallintojohtaja 
  Peter Nieminen   johtajaylilääkäri 
 Arja Tuomaala   johtajaylihoitaja 
 
Sihteeri: Juha Post    hallintojohtaja 
 
Pykälät: 124 - 136 
 
Pöytäkirja  Puheenjohtaja   Sihteeri 
allekirjoitettu: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Tarkastaja: Paikka ja aika:   Paikka ja aika: 
 
 

 Raija Kujanpää   David Pettersson 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 

Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 23.11.20021

Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 23.11.20021

Pöytäkirja tarkastettu ja
hyväksytty 23.11.20021

Pöytäkirja tarkastettu ja
hyväksytty 23.11.20021

24      11         15     12          21



Pöytäkirja sivu 

2 (16) 

nr 10/2021 

 

Elin: Hallitus 

Aika: 22.11.2021 klo 9.01 – 9.16 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia                             Sivu 

 
 
 

§ 124 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 125 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 126 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 

§ 127 Tilannekatsaus 5 

§ 128 Johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset 6 

§ 129 Saatavien poistaminen 7 

§ 130 Avoinkubaattorin hankinta vastasyntyneiden tehovalvontaosastolle 8 

§ 131 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Mia West 9 

§ 132 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Katarina Holmqvist 10 

§ 133 Erivapaus kielivaatimuksesta 11 

§ 134 Erivapaus kielivaatimuksesta 12 

§ 135 Pöytäkirjaluettelo 13 

§ 136 Muut mahdolliset asiat 14 

 
 



Pöytäkirja sivu 

3 (16) 

nr 10/2021 

 

Hallitus     § 124    22.11.2021 
 
 
 

§ 124 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 kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

§ 125 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. 

    ________ 

 

      



Pöytäkirja sivu 

4 (16) 

nr 10/2021 

 

Hallitus    § 126    22.11.2021 
 
 
 

§ 126 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    § 127   22.11.2021 
 
 
 

§ 127 Tilannekatsaus 

 

Joht. 32 

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 marraskuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen marraskuulta 2021. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 128    22.11.2021 
 
 
 

§ 128 Johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 33 

Liitteenä johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätösluettelot. 

 

Johtajan päätökset     LIITE § 128/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 128/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 128/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 128/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 129    22.11.2021 
 
 
 

§ 129 Saatavien poistaminen 

HJ 46 

Talousjohtaja ehdottaa, että potilasmaksut ja muut saatavat ajalta 1.11.2019–31.10.2020 

poistetaan, koska ulosottomies on todennut, ettei henkilöillä ole ulosmitattavaa omaisuutta ja 

koska muita saatavia ei ole perinnästä huolimatta maksettu. Potilasmaksuja on 359.211,42 euroa 

ja muita saatavia 106.890,86 euroa. Vaikka potilasmaksut ja saatavat poistetaan kirjanpidosta, se 

ei tarkoita, että luopuisimme mahdollisuudesta periä maksut myöhemmin, mikäli se osoittautuu 

mahdolliseksi.  

 

Muut saatavat koskevat pääasiallisesti ulkomaalaisia, joilla ei ole vakuutusta tai joilla ei ole ollut 

näyttää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia ja joilta siten on laskutettu täysi summa, toisin 

sanoen sekä kuntaosuus että potilasosuus. Saatavat käsitellään normaalien prosessien ja 

velkomiskäytäntöjen mukaisesti, mutta he jättävät maksukehotuksista huolimatta usein laskunsa 

maksamatta.   

 

Saatavat koskevat yksityishenkilöitä, joten listat eivät ole julkisia. Ne ovat kuitenkin nähtävillä 

kokouksessa, jos joku hallituksen jäsenistä haluaa tutustua niihin.  

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää poistaa saatavat: potilasmaksuja 

359.211,42 euroa ja muita maksuja 106.890,86 euroa. 

 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 130    22.11.2021 
 
 
 

§ 130 Avoinkubaattorin hankinta vastasyntyneiden tehovalvontaosastolle 

HJ 47 
Vastasyntyneiden tehovalvonnassa hoidetaan sairaita vastasyntyneitä lapsia sekä keskosia. Nämä 

lapset ovat hyvin alttiita kylmettymiselle, koska kehon lämmönsäätely ei toimi vielä normaalilla 

tavalla. Lapset tarvitsevat myös korkeamman ilmankosteuden. Nämä olosuhteet pystytään 

järjestämään avoinkubaattorissa. Avoinkubaattorissa on mahdollisuus punnita lapsi ja tehdä 

esim. röntgentutkimuksia, jolloin kuvantamislevy voidaan laittaa suoraan inkubaattorin 

pohjalevyn alle ilman, että vauvaa tarvitse rasittaa käsittelyllä. 

 

Mennyt vuosi on osoittanut, että vastasyntyneiden tehovalvonnassa tarvitaan useampia avoinku-

baattoreita sairaiden vastasyntyneiden hoitamiseen. Yksikössä on ollut koekäytössä 21.9.2021 

lähtien Giraffe Omnibed Carestation GE Healthcare Finland Oy:ltä. Se on osoittautunut 

käytännölliseksi ja täyttää vastasyntyneiden tehostetulle hoidolle asetetut kriteerit. 

Avoinkubaattorin hinta on 21 900€ ja se on suunniteltu hankittavan yksikön lahjoitusvaroilla, 

jolloin sillä ei ole vaikutusta suunniteltuun talousarvioon. 

 

Koska avoinkubaattorin hinta ylittää pieninvestointien rajan eikä sitä ole budjetoitu A-listalle, 

laitetaan anomus Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle hyväksyttäväksi.  

 

Esite ja tarjous GE Giraffe Omnibed Carestation    LIITE § 130/1-2 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä avoinkubaattorin hankinnan 

vastasyntyneiden tehovalvontaosastolle. Hankinta tehdään 

lahjoitusvaroilla.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 131     22.11.2021 
 
 
 

§ 131 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Mia West 

HJ 48 
Mia West on kirjeellään 8.11.2021 pyytänyt eroa kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä 1.1.2022 

alkaen. Eron syynä on se, että West siirtyy vuoden vaihteessa kuntayhtymän työntekijäksi eikä ole 

kuntalain (410/2015) 76 §:n mukaan enää vaalikelpoinen hallitukseen. 

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Kuntalain 32 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenet hallitukseen. 

 

Irtisanomiskirje       OHEISMATERIAALI § 131 

 

HJ:  ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää Mia Westille eron hallituksen jäsenyydestä 1.1.2022 

alkaen. 

2. valitsee uuden jäsenen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

1.1.2022 alkaen. 

 

HALL: Mia West poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi (asianosaisjäävi) 

asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 132     22.11.2021 
 
 
 

§ 132 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Katarina Holmqvist 

HJ 49 
Katarina Holmqvist on kirjeellään 11.11.2021 pyytänyt eroa kuntayhtymän hallituksen 

varajäsenyydestä 1.1.2022 alkaen. Eron syynä on se, että Holmqvist siirtyy vuoden vaihteessa 

kuntayhtymän työntekijäksi eikä ole kuntalain (410/2015) 76 §:n mukaan enää vaalikelpoinen 

hallitukseen. 

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.  

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Kuntalain 32 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenet hallitukseen. 

 

Irtisanomiskirje       OHEISMATERIAALI § 132 

 

HJ:  ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää Katarina Holmqvistille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2022 alkaen. 

2. valitsee uuden varajäsenen hallitukseen jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi 1.1.2022 alkaen.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Hallitus    § 133     22.11.2021 
 
 
 

§ 133 Erivapaus kielivaatimuksesta 

JYL 12 
Vaasan keskussairaalassa on ollut haettavana radiologian apulaisylilääkärin virka, jota oli kaksi 

hakijaa, kukaan hakijoista ei täytä kielitaitovaatimusta. 

 

Röntgenosaston ylilääkäri Reijo Aution mukaan Tiina Lehtimäki täyttää viralle asetetut 

muodolliset pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta häneltä puuttuu virkaan vaadittava todistus 

kielitaidosta. Tiina Lehtimäki on työskennellyt radiologina Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirissä vuodesta 2013 lähtien eri tehtävissä. Vuoden 2021 ajan hän on toiminut 

päivystysradiologina Australiassa. 

  

Tiina Lehtimäki anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimusten osalta ja ilmoittaa 

osallistuvansa sairaanhoitopiirin järjestämään kieltenopetukseen  LIITE § 133/1  

 

Röntgenosaston ylilääkäri Reijo Autio puoltaa erivapauden myöntämistä Tiina Lehtimäelle 

          LIITE § 133/2  

 

JYL: ehdottaa, että hallitus myöntää radiologian erikoislääkäri Tiina 

Lehtimäelle erivapauden ruotsin kielen kielitaitovaatimuksesta (hyvä 

kirjallinen ja suullinen taito).   

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 134     22.11.2021 
 
 
 

§ 134 Erivapaus kielivaatimuksesta 

JYL 13 
Vaasan keskussairaalassa on ollut haettavana radiologian apulaisylilääkärin virka, jota oli kaksi 

hakijaa, kukaan hakijoista ei täytä kielitaitovaatimusta. 

 

Röntgenosaston ylilääkäri Reijo Aution mukaan Maria Hellesuo täyttää viralle asetetut 

muodolliset pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta häneltä puuttuu virkaan vaadittava todistus 

kielitaidosta. Maria Hellesuo on työskennellyt radiologina Vaasan Keskussairaalassa 4.10.2021 

lähtien 80 % työajalla. Hän on tätä ennen toiminut yrityksen kautta Vaasan Keskussairaalan 

konsultoivana radiologina noin vuoden ajan. Tätä ennen hän on toiminut radiologina Turun 

Yliopistollisessa keskussairaalassa vuodesta 2011 lähtien. 

  

Maria Hellesuo anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimusten osalta ja ilmoittaa 

osallistuvansa sairaanhoitopiirin järjestämään kieltenopetukseen  LIITE § 134/1  

 

Röntgenosaston ylilääkäri Reijo Autio puoltaa erivapauden myöntämistä Maria Hellesuolle 

          LIITE § 134/2  

 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus myöntää radiologian erikoislääkäri Maria 

Hellesuolle erivapauden ruotsin kielen kielitaitovaatimuksesta (hyvä 

kirjallinen ja suullinen taito).   

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Hallitus    § 135    22.11.2021 
 
 
 

§ 135 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 50 
 

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta, pöytäkirja 2.11.2021 

          LIITE § 135 

  

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 

 
 
  



Pöytäkirja sivu 

14 (16) 

nr 10/2021 

 

Hallitus    § 136    22.11.2021 
 
 
 

§ 136 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    22.11.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 124–128, 131–132, 135–136 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 129–130, 133–134 

 

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 24.11.2021 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

