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Hallitus     § 137-138    16.12.2021 
 
 
 

§ 137 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. 

 

 

 

 

 

 

§ 138 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Mia West ja Annica Haldin. 

 

  HALL:   
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§ 139 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    § 140   16.12.2021 
 
 
 
 

§ 140 Tilannekatsaus 

 

Joht. 34 

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 joulukuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen joulukuulta 2021. 

 

HALL:   
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§ 141 Johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 35 

Liitteenä johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätösluettelot. 

 

Johtajan päätökset     LIITE § 141/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 141/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 141/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 141/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  
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§ 142 Taloustilanteen 31.10.2021 seuranta sekä tulosennuste vuoden 2021 

kokonaistuloksesta 

Joht 36 
Taloustilanne 31.10. on 0,9 milj. euroa alijäämäinen. Oman toiminnan kuntalaskutuksesta saadut 

tuotot ovat 142,8 milj. euroa eli niistä on toteutunut 85,6 %, mikä on noin 2,8 milj. euroa 

budjetoitua enemmän. Kymmenen kuukauden nyrkkisääntö on, että vähintään 83,3 % budjetista 

pitäisi olla toteutunut. Avohoidon käyntimäärä on jo saavuttanut suunnitellun volyymin, ja tuotot 

ovat 91 % budjetoidusta. Drg-pakettien määrästä on toteutunut 77 %, mutta tuotot ovat 80,3 % 

budjetoidusta. Psykiatrian, erityisgeriatrian ja vaativan kuntoutuksen hoitopäiväperusteisen 

laskutuksen toteuma on määrältään 85,7 % suunnitellusta ja tuottojen toteuma 88,8 %. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että avohoidon volyymit ovat olleet paljon suunniteltua 

suuremmat, kun taas vuodeosastotoiminta ei tule saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita. 

 

Kulut ja siten myös tuotot muissa laitoksissa annetusta hoidosta ovat 32,6 milj. euroa eli 78,2 % 

budjetoidusta, mikä on 2,4 milj. euroa enemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2020. 

  

Toimintatuotot ovat yhteensä 227,1 milj. euroa eli 84,1 % budjetoidusta, kun taas toimintakulut 

ovat yhteensä 221,5 milj. euroa eli 85,5 % budjetoidusta. Tuottoja on syntynyt kuluja vähemmän, 

miksi meillä on alijäämä.  

 

Oman toiminnan tuottojen arvioidaan olevan noin 5,2 milj. euroa suunniteltua suuremmat, mikä 

johtuu sekä oman toiminnan suunniteltua suuremmista volyymeistä, että laboratoriopalveluiden 

suunniteltua suuremmasta välitystoiminnasta  

 

Henkilöstökuluista on toteutunut 94,1 milj. euroa eli 81,1 %. Niiden arvioidaan 

kokonaisuudessaan olevan runsaat 113 milj. euroa vuonna 2021 eli vajaa 3 milj. euroa alle 

budjetoidun, kun taas ostetuista lääkäripalveluista koituvat kulut puolestaan ylittävät budjetin 

samalla summalla. Muissa laitoksissa annetun hoidon kulujen arvioidaan yltävän budjetoidulle 

tasolle tai hieman sen yli, kun taas oman toiminnan ostopalveluiden kulujen arvioidaan ylittävän 

budjetoidun summan 11,5 milj. eurolla, josta lähemmäs 3 milj. euroa muodostuu yllä mainituista 

ostettujen lääkäripalveluiden kuluista ja 7,5 milj. euroa laboratoriokuluista. Terveyskeskusten 

laboratoriotutkimukset sisältyvät kuluihin, joita on arviolta 2,8 milj. euroa budjetoitua enemmän, 

mutta ne laskutetaan eteenpäin ja näkyvät siten myös suurempina tuottoina. Lisäksi it-

palveluiden määrärahat ylittyvät noin 1 milj. eurolla käyttökulujen kasvun vuoksi, sillä 

hyvinvointialueen toiminnan alkamista ajatellen on tehty monia it-investointeja. Materiaalien, 

vuokrien ja muiden kulujen arvioidaan olevan noin 0,5 milj. euroa budjetoitua suuremmat, mikä 

johtuu lähinnä suojavarusteiden kovasta käytöstä. Toisin sanoen toimintakulut nousevat 9,2 milj. 

euroa budjetoitua suuremmiksi. 

 

Oman toiminnan nettokulujen arvioidaan siis ylittävän talousarvion noin 4 milj. eurolla. Muissa 

laitoksissa annetun hoidon kulut eivät vaikuta tulokseen, sillä kyse on läpilaskutuksesta samoin 

tuotoin ja kuluin.  
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Hallitus    § 142    16.12.2021 

 

 

 

Alhaisen korkotason ja normaalia suurempien osinkotuottojen ansiosta lopulliset rahoituksen 

nettokulut muodostavat noin 1,3 milj. euron puhtaan tuoton, joka on miltei 3 milj. euroa 

budjetoitua suurempi. Normaalia toimintaa koskeva tulos olisi siten tämän vuoden osalta noin 1 

milj. euroa alijäämäinen. Alijäämä tullaan todennäköisesti kattamaan valtionavustuksella, mutta 

siihen vaikuttavat myös yhteisten maksujen toteuma ja it-hankkeen mahdollinen alaskirjaus.  

 

Yhteisten maksujen (jäsenmaksu, ensihoitopalvelu, päivystys ja kalliin hoidon tasaus) arvioidaan 

31.10. vallitsevan tilanteen perusteella pysyvän suunnilleen budjetoidulla tasolla.  

Potilasvakuutusvastuu muodostaa tänäkin vuonna epävarmuustekijän. Alustavan arvion mukaan 

vastuu pienenisi, mutta lopullinen tieto saadaan vasta vuodenvaihteen jälkeen. Mahdollinen 

maksujen tasaaminen tehdään lisälaskutuksella tai hyvityksellä viimeisessä kuntalaskutuserässä, 

sillä laskutus perustuu jäsenkuntien asukasmäärään.  

 

Vuoden 2021 investointibudjetin seuranta osoittaa, että investoinnit eivät tule toteutumaan 

kokonaisuudessaan, sillä ennen kaikkea rakennushankkeita on lykätty. Laiteinvestoinnit 

pysynevät kuitenkin budjetoidulla tasolla. Ennen vuodenvaihdetta viedään vielä joitakin suuria 

laitehankintoja päätökseen, ja suurimmat meneillään olevat rakennushankkeet jatkuvat vielä ensi 

vuonna. Laitteiden toimituksissa on jonkin verran epävarmuutta, sillä toimitusajat ovat 

pandemian vuoksi epäluotettavia.  

 

Meneillään olevien hankkeiden kokonaiskulujen arvioidaan pysyvän hankebudjeteissa, lukuun 

ottamatta muutostöitä NO-rakennuksessa ja pysäköintitalossa, joita kumpaakin H-talon 

toteuttaminen edellytti. Vastaavat säästöt pyritään saamaan aikaan H-talossa. 

 

It-hanke Aster Botnian investointikulut olivat 31.10. mennessä yhteensä 9,8 milj. euroa. Hanke 

on päättynyt. Jotakin tehdystä työstä voidaan hyödyntää seuraavan asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän valmistelussa, mutta suurin osa syntyneistä kuluista nivoutuu 

nimenomaan Aster Botniaan. Investoinnin mahdollisesta alaskirjauksesta päätetään 

myöhemmin. 

 

 

Tilanteen seuranta 31.10.2021       LIITE § 142 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee tilanteesta per 31.10.2021 ja 

merkitsee sen tiedoksi. 

 

HALL:  
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§ 143 Oikaisuvaatimuspyyntö kielteiseen kuvauslupapäätökseen 

HJ 51 
Olof Film Ab on pyytänyt kuvauslupaa ECT-hoitoa käsittelevän dokumentin kuvaamiselle 

psykiatrian vastuualueella. Asiakkaan ja psykiatrian vastuualueen kuulemisen perustella 

hallintojohtaja on tehnyt kielteisen päätöksen kuvausluvan suhteen.  

 

Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan hallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston 

sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. 

Kuntayhtymän hallitus on toimielin, joka käsittelee viranhaltijapäätösten perusteella tehdyt 

oikaisuvaatimukset. 

 

Lain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Viranhaltijapäätös on tehty 8.11. ja oikaisuvaatimuspyyntö on saapunut 22.11. 

Oikaisuvaatimuksen voidaan katsoa tulleen säädetyssä määräajassa. 

 

Hallintolain (434/2003) 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen 

viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 

vaatimuksiin. 

 

Olof Film Ab on tehnyt viranhaltijapäätökseen liittyvän oikaisuvaatimuksen hallitukselle. Olof 

Film Ab on vaatinut kuvausluvan myöntämistä. Oikaisuvaatimukseen on pyydetty psykiatrian 

vastuualueen lausunto, joka on kielteinen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta 

tietoa, joka edellyttäisi viranhaltijapäätöksen muuttamista. Hylkäysperusteet ovat samat kuin 

viranhaltijapäätöksessä ovat olleet. 

 

Oikaisuvaatimus      OHEISMATERIAALI § 143/1 

Psykiatrian vastuualueen lausunto    OHEISMATERIAALI § 143/2 

Viranhaltijapäätös      OHEISMATERIAALI § 143/3 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää tutkittuaan asian hylätä 

oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta 

tietoa, joka edellyttää viranhaltijapäätöksen muuttamista. 

 
HALL:  
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§ 144 Oikaisuvaatimuspyyntö vahingonkorvauspäätökseen 

HJ 52 
Merja Nurmi on vaatinut, että hänelle korvataan 4502,20 euroa, koska ei ole saanut lääkäriltä 

haavanhoitosopimusta, johon hän on käsityksensä mukaan oikeutettu. Nurmi sairastaa 

psoriasista. 

 

Vahingonkorvauspäätösten tekeminen on delegoitu juristin toimivaltaan. Korvausvaatimus on 

käsitelty vahingonkorvauslain (412/1974) ja kuntayhtymän vahingonkorvausprosessin 

mukaisesti. Asiassa saadun selvitykseen mukaan ei ilmennyt sellaisia syitä, joiden mukaan olisi 

voitu katsoa kuntayhtymän olevan velvollinen korvaamaan esitettyä vahinkoa. Tämän vuoksi 

korvausvaatimus on hylätty. 

 

Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan hallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston 

sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus on toimielin, joka käsittelee 

viranhaltijapäätösten perusteella tehdyt oikaisuvaatimukset. 

 

Lain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Vahingonkorvauspäätös on tehty 9.11. ja oikaisuvaatimuspyyntö on saapunut 26.11. Ottaen 

huomioon tiedoksisaantiajan oikaisuvaatimuksen voidaan katsoa tulleen säädetyssä 

määräajassa. 

 

Hallintolain (434/2003) 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen 

viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 

vaatimuksiin. 

 

Nurmi on tehnyt oikaisuvaatimuksen vahingonkorvauspäätöksestä. Nurmi on vedonnut lääkärin 

hänestä kirjoittamiin lausuntoihin. Lääkärin työhön kuuluu kirjoittaa erilaisia lausuntoja eri 

tarpeisiin. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt lausunnot ovat liittyneet hoitotarvikejakeluun ja 

ihosairauden aiheuttamista rajoitteista työkykyyn, ei vahingonkorvauskysymykseen. Kaksi 

ihotautien erikoislääkäriä on antanut lausuntonsa nimenomaan vahingonkorvausnäkökulmasta, 

millä perusteella vahingonkorvausvaatimus on alun perin hylätty. 

 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa, joka edellyttäisi 

vahingonkorvauspäätöksen muuttamista. Hylkäysperusteet ovat samat kuin 

vahingonkorvauspäätöksessä ovat olleet. 

 

Oikaisuvaatimus, Viranhaltijapäätös    OHEISMATERIAALI § 144 

 

         jatkuu… 
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HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää tutkittuaan asian hylätä 

oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta 

tietoa, joka edellyttää vahingonkorvauspäätöksen muuttamista. 

 

HALL:  
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§ 145 Oikaisuvaatimuspyyntö vahingonkorvauspäätökseen 

HJ 53 
Jasmina Plavsic on vaatinut, että hänelle korvataan 600 euroa kadonneista tekohampaista. 

Plavsic on esittänyt, että tekohampaat on jätetty oksennuspussiin sängyn alle ja täältä hampaat 

ovat kadonneet. 

 

Vahingonkorvauspäätösten tekeminen on delegoitu juristin toimivaltaan. Korvausvaatimus on 

käsitelty vahingonkorvauslain (412/1974) ja kuntayhtymän vahingonkorvausprosessin 

mukaisesti. Asiassa saadun selvitykseen mukaan ei ilmennyt sellaisia syitä, joiden mukaan olisi 

voitu katsoa kuntayhtymän olevan velvollinen korvaamaan esitettyä vahinkoa. Tämän vuoksi 

korvausvaatimus on hylätty. 

 

Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan hallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston 

sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus on toimielin, joka käsittelee 

viranhaltijapäätösten perusteella tehdyt oikaisuvaatimukset. 

 

Lain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Vahingonkorvauspäätös on tehty 9.11. ja oikaisuvaatimuspyyntö on saapunut 26.11. Ottaen 

huomioon tiedoksisaantiajan oikaisuvaatimuksen voidaan katsoa tulleen säädetyssä 

määräajassa. 

 

Hallintolain (434/2003) 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen 

viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 

vaatimuksiin. 

 

Plavsic on tehnyt oikaisuvaatimuksen vahingonkorvauspäätöksestä. Oikaisuvaatimuksessa on 

esitetty uusia perusteluita kuntayhtymän korvausvelvollisuudelle, joita ei ollut alkuperäisessä 

vahingonkorvausvaatimuksessa. Plavsic on kertonut, että tekohampaat on otettu pois suusta 

vasta ennen toimenpiteen alkua, minkä vuoksi niitä ei ole kirjattu hänen omaisuudekseen. 

Toimenpidehuoneessa omaisuudelle ei ole ollut säilytyspaikkaa, minkä vuoksi oksennuspussi on 

laitettu sängyn alle. Toimenpiteen aikana hoitohenkilökunnalla on ollut työvuoron vaihto, mikä 

on osaltaan saattanut vaikuttaa siihen, että tieto tekohampaista ei ole välittynyt. 

Tapahtumakulkua ei ole syytä epäillä. 

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn uuden tiedon perusteella vahingonkorvauspäätöksen 

muuttamiselle on olemassa perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus, Viranhaltijapäätös    OHEISMATERIAALI § 145 

jatkuu… 
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HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää tutkittuaan asian muuttaa 

viranhaltijapäätöstä. Plavsicille korvataan kadonneista tekohampaista 

462,26 euroa kustannuserittelyn mukaisesti. 

 

HALL:   
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§ 146 Erivapaus kielivaatimuksesta 

JYL 14 
Vaasan keskussairaalassa on ollut haettavana onkologian klinikan osastonylilääkärin virka, 

vastuualueena sädehoito. Erikoislääkäri Maija Perus oli ainoa hakija, hän ei täytä 

kielitaitovaatimusta. 

 

Onkologian klinikan ylilääkäri Antti Jekusen mukaan Maija Perus täyttää viralle asetetut 

muodolliset pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta häneltä puuttuu virkaan vaadittava todistus 

kielitaidosta. Maija Perus on työskennellyt onkologian klinikassa ensin erikoistuvana lääkärinä ja 

myöhemmin erikoislääkärinä yhteensä noin 6 vuotta. 

  

Maija Perus anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimuksesta 

Anomus         LIITE § 146/1  

 

Onkologian klinikan ylilääkäri Antti Jekunen puoltaa erivapauden myöntämistä Maija Perukselle 

         LIITE § 146/2  

 

JYL: ehdottaa, että hallitus myöntää erikoislääkäri Maija Perukselle 

erivapauden ruotsin kielen kielitaitovaatimuksesta (hyvä kirjallinen ja 

suullinen taito).   

 

HALL:  
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§ 147 Valtuuston 29.11.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano 

HJ 54 
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. 
 
§ 42 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2022 
Valtuusto hyväksyi seuraavan asiaan liittyvän toimenpidealoitteen: 
Valtuusto kehottaa hallitusta ja virkamiesjohtoa tekemään heti vuoden 2022 alussa tarkan 
seurannan kuluista sekä pyrkimään prosessien integroinnin avulla parantamaan asukkaiden 
palveluja ja pitkällä aikavälillä hillitsemään kustannusten nousua. 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 43 Kelpoisuussääntö 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 44 Hallintosäännön päivitys 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 45 Omistajaohjauksen perusteet ja ohje 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 46 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännöt ja ohjeet 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 47 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Mia West 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 48 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Katarina Holmqvist 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 50 Turun yliopiston keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimus vuodelle 2022 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 53 Muut mahdolliset asiat 
Valtuustoaloite / Laihian terveyskeskuksen vastaanottoaikojen pidentäminen 
 
Valtuutettu Erkki Aro esittää, että hyvinvointikuntayhtymä selvittää mahdollisuuden Laihian 
terveyskeskuksen vastaanottoaikojen pidentämiseen esim. seuraavasti: arkisin 08:00 – 18:00 ja 
että samalla selvitetään mahdollisuus viikonloppupäivystykseen vähintään yhtenä 
viikonloppuna kuukaudessa. 
 
Valtuustoaloite         LIITE § 147 
 

jatkuu… 
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HJ:  ehdottaa, että hallitus  

1. toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa valtuuston 29.11.2021 
tekemien päätösten laillisuudesta. 

2. päättää lähettää toimenpidealoitteen tiedoksi johtaville 
viranhaltijoille 

3. päättää lähettää valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveyskeskus-
toimialalle valmisteltavaksi. 

 
HALL:  
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§ 148 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. 

 


