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Hallitus    § 13 – 14   22.2.2021 
 
 
 

§ 13 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 

paikan. 

 

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 134 §: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 kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Rainer Bystedt ja Jan Ray. 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rainer Bystedt ja Jan Ray.  

 ________ 
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Hallitus    § 15     22.2.2021 
 
 
 

§ 15 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 126 §: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    § 16    22.2.2021 
 
 
 

§ 16 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 9 

Hallitus saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan hyvinvointialueen kuntayhtymää koskevan 

tilannekatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. 

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittisen ohjausryhmän 

viimeisimmässä kokouksessa käsiteltyjä asioita sekä muita valmisteluasioita, jotka ovat 

valmistelussa virkamiestasolla, sote-ohjausryhmässä ja koordinaationeuvottelukunnassa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi johtajan tilannekatsauksen. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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Hallitus    § 17     22.2.2021 
 
 
 

§ 17 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Vaasa–Laihia (2 virkaa) 

Joht. 10 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 25.1.2021 § 4 päättänyt viiden alueellisen 

palvelupäällikön viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu 

yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön 

välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. 

Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja 

valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden 

vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman 

alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Vaasa-Laihia -

alueen kahta virkaa haki 18 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli neljä (4) henkilöä: Tarja 

Koukkunen, Ann-Mari Sandelin, Lisa Sundman ja Kirsi Vaaranmaa. Valintatyöryhmän tehtävänä 

on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle 

ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Lisa Sundman valitaan toiseen alueellisen 

palvelupäällikön virkaan, alue Vaasa-Laihia. Alueellisia palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he 

tulevat tekemään työtä tiiminä. Lisa Sundmania pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen 

työkokemuksensa, toimialan tuntemus, vahva näyttö kehittämistyöstä sekä motivaatio nähtiin 

parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

jatkuu.. 
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Hallitus    § 17     22.2.2021 

 

 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Lisa Sundmanin 

ehdokkaakseen alueellisen palvelupäällikön (Vaasa–Laihia) virkaan kokouksessaan 26.1.2021. 

 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 17-18 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Lisa Sundmanin alueellisen palvelupäällikön (Vaasa–Laihia) 

virkaan 23.2.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen 

määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun 

oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 

100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Lisa Sundmanin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 18     22.2.2021 
 
 
 

§ 18 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Vaasa–Laihia (2 virkaa) 

Joht. 11 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 25.1.2021 § 4 päättänyt viiden alueellisen 

palvelupäällikön viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu 

yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön 

välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. 

Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja 

valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden 

vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman 

alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Vaasa-Laihia -

alueen kahta virkaa haki 18 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli neljä (4) henkilöä: Tarja 

Koukkunen, Ann-Mari Sandelin, Lisa Sundman ja Kirsi Vaaranmaa. Valintatyöryhmän tehtävänä 

on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle 

ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Tarja Koukkunen valitaan toiseen alueellisen 

palvelupäällikön virkaan, alue Vaasa-Laihia. Alueellisia palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he 

tulevat tekemään työtä tiiminä. Tarja Koukkusta pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen 

työkokemuksensa, alueellinen tuntemus sekä kokemuksensa alueen laatutyön kehittämisestä 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa nähtiin parhaaksi tämän tehtävän hoitoon. 

jatkuu… 
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Hallitus    § 18     22.2.2021 

 

 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Tarja Koukkusen 

ehdokkaakseen alueellisen palvelupäällikön (Vaasa–Laihia) virkaan kokouksessaan 26.1.2021. 

 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 17-18 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Tarja Koukkusen alueellisen palvelupäällikön (Vaasa–Laihia) 

virkaan 23.2.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen 

määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun 

oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 

100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Tarja Koukkusen 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 19     22.2.2021 
 
 
 

§ 19 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Mustasaari-Vöyri 

Joht. 12 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 25.1.2021 § 4 päättänyt viiden alueellisen 

palvelupäällikön viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu 

yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön 

välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. 

Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja 

valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden 

vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman 

alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Mustasaari-Vöyri -

alueen virkaa haki kuusi (6) henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli kolme (3) henkilöä: Tomas 

Bodman, Ann Stolpe ja Christine Widd. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa 

viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Christine Widd valitaan alueellisen 

palvelupäällikön virkaan, alue Mustasaari-Vöyri. Alueellisia palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he 

tulevat tekemään työtä tiiminä. Christine Widdiä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen 

alueellinen tuntemuksensa ja toimialan laaja kokemus nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän 

hoitoon. 

jatkuu… 
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Hallitus    § 19     22.2.2021 

 

 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Christine Widdin 

ehdokkaakseen alueellisen palvelupäällikön (Mustasaari–Vöyri) virkaan kokouksessaan 

26.1.2021. 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 19 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Christine Widdin alueellisen palvelupäällikön (Mustasaari–

Vöyri) virkaan 23.2.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti 

erikseen määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 

loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan 

siirrytään 100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Christine Widdin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 20     22.2.2021 
 
 
 

§ 20 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Maalahti–Korsnäs–Närpiö– 

 Kristiinankaupunki–Kaskinen 

Joht. 13 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 25.1.2021 § 4 päättänyt viiden alueellisen 

palvelupäällikön viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu 

yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön 

välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. 

Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja 

valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden 

vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman 

alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Maalahti-Korsnäs-

Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen -alueen virkaa haki yhdeksän (9) henkilöä. 

Valintatyöryhmä haastatteli neljä (4) henkilöä: Jenny Björndahl-Öhman, Jim Eriksson, Tiia 

Krooks ja Riitta Palmberg. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa 

viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Tiia Krooks valitaan alueellisen palvelupäällikön 

virkaan, alue Maalahti-Korsnäs-Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen. Alueellisia palvelupäälli-

köitä valitaan viisi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Tiia Krooksia pidettiin virkaan 

sopivimpana. Hänen monipuolinen työkokemuksensa toimialalta ja laajat yhteistyöverkostot 

alueella nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.    jatkuu… 
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Hallitus    § 20     22.2.2021 

 

 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Tiia Krooksin 

ehdokkaakseen alueellisen palvelupäällikön (Maalahti–Korsnäs–Närpiö–Kristiinankaupunki–

Kaskinen) virkaan kokouksessaan 26.1.2021. 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 20 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Tiia Krooksin alueellisen palvelupäällikön (Maalahti–

Korsnäs–Närpiö–Kristiinankaupunki–Kaskinen) virkaan 

23.2.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen 

määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun 

oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 

100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Tiia Krooksin kanssa 

muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien 

linjausten mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 21     22.2.2021 

 

 

§ 21 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Pietarsaari–Pedersöre– 

 Uusikaarlepyy–Luoto  

Joht. 11 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 25.1.2021 § 4 päättänyt viiden alueellisen 

palvelupäällikön viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu 

yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön 

välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. 

Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja 

valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden 

vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman 

alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Pietarsaari-

Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto -alueen virkaa haki viisi (5) henkilöä. Valintatyöryhmä 

haastatteli kolme (3) henkilöä: Marketta Koskela, Åsa Nyberg-Sundqvist ja Lis-Marie Vikman. 

Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta 

hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Åsa Nyberg-Sundqvist valitaan alueellisen 

palvelupäällikön virkaan, alue Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto. Alueellisia 

palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Åsa Nyberg-Sundqvistia 

pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen motivaationsa, pitkä ja monipuolinen työkokemus 

julkisella sektorilla sekä hyvät yhteistyötaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 
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Hallitus    § 21     22.2.2021 

 

 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Åsa Nyberg-

Sundqvistin ehdokkaakseen alueellisen palvelupäällikön (Pietarsaari–Pedersöre–

Uusikaarlepyy–Luoto) virkaan kokouksessaan 26.1.2021. 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 21 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Åsa Nyberg-Sundqvistin alueellisen palvelupäällikön 

(Pietarsaari–Pedersöre–Uusikaarlepyy–Luoto) virkaan 23.2.2021 

alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän 

työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn 

ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Åsa Nyberg-

Sundqvistin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista 

henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 22     22.2.2021 
 
 
 

§ 22 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    22.2.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 13–6, 22 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 17–21 

 

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 23.2.2021 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

