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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

  
Aika: 22.3.2021 klo 9.00 – 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   Ragnvald Blomfeldt 
Barbro Kloo   Katarina Holmqvist 
Hans-Erik Lindqvist  Riitta Kentala 
Åsa Blomstedt    Carl-Gustav Mangs 
Monica Sirén-Aura   Tomas Bäck 

 Greger Forsblom   Mikael Lindvall  

Mona Vikström    Carita Vik-Hästbacka 

Per Hellman    Nils-Johan Englund 
Ulla Hellén    Marianne Waltermann 
Raija Kujanpää    Erkki Aro 
David Pettersson   Luisa Tast 
Rainer Bystedt    Mia West 
Jan Ray    Annica Haldin 
 

Poissaolijat: 
 
Asiantuntijat:  
 
Muut läsnäolijat:  Gösta Willman   VALT pj. 
 Bernhard Bredbacka  VALT I varapj. 
 Mari Lampinen-Tuomela  VALT II varapj. 
 
Esittelijät: Marina Kinnunen    johtaja 

 Leif Holmlund   sektorijohtaja 
  Pia-Maria Sjöström  sektorijohtaja 
  Erkki Penttinen   sektorijohtaja 
  
Sihteeri: Juha Post    hallintojohtaja 
 
Pykälät: 23 – 29 
 
Pöytäkirja  Puheenjohtaja   Sihteeri 
allekirjoitettu: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Tarkastaja: Paikka ja aika:   Paikka ja aika: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
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Hallitus    § 23 – 24   22.2.2021 
 
 
 

§ 23 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. 

 

 

 

 

§ 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo ja Hans-Erik Lindqvist. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 25     22.3.2021 
 
 
 

§ 25 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:  
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Hallitus    § 26    22.3.2021 
 
 
 

§ 26 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 15 

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:   
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Hallitus    § 27     22.3.2021 
 
 
 

§ 27 Kelpoisuussääntö, osa 1. 

 

Joht. 16 
Rekrytointikierros 2, jossa rekrytoidaan keskijohtoa ja eräitä asiantuntijoita, sisältää niin monta 

erilaista ammattinimikettä ja tehtävää, että on tullut ajankohtaiseksi laatia kelpoisuussääntö, 

jossa vahvistetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen virkoja ja toimia koskevat muodolliset 

pätevyysvaatimukset. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän virkojen ja toimien 

kelpoisuusehdoista ja kielitaitovaatimuksista päättää valtuusto.  

Suuren ammattinimikemäärän vuoksi kelpoisuussääntö valmistellaan kahdessa osassa, siten että 

osan 1 ehdotetaan sisältävän  

• viranhaltijat, jotka on jo palkattu hyvinvointialueelle 

• johtavat viranhaltijat ja eräät asiantuntijat, jotka siirretään ilman erillistä rekrytointia 

(tehtävät, joissa on vain yksi hoitaja) 

• virat ja toimet, jotka julistetaan sisäisesti haettaviksi huhtikuussa 2021. 

 

Hakuilmoituksissa voidaan muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi kuvata lähemmin sitä 

osaamista ja niitä ominaisuuksia, joita hakijoilta odotetaan. 

 

Kuntayhtymän muiden virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan osassa 2. Se 

koskee pääasiassa henkilöstöä, joka siirretään uuteen organisaatioon siirtosopimuksen nojalla.  

 

Ehdotus kelpoisuussäännöksi      LIITE § 27 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus  

- hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen kelpoisuussäännöksi liitteen 

1 mukaisesti   

- ehdottaa valtuuston päättävän kelpoisuus- ja kielitaito-

vaatimuksista kelpoisuussääntöä koskevan ehdotuksen mukaisesti. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 28     22.3.2021 
 
 
 

§ 28 Virkojen ja toimien perustaminen 

 

Joht. 17 
Pohjanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä on valmistellut rekrytointikierrosta 2, jossa 

rekrytoidaan keskijohtoa ja asiantuntijoita. Rekrytointi toteutetaan sisäisenä rekrytointina, ja se 

suunnataan hyvinvointialueeseen, K5:een ja sairaanhoitopiiriin, kuuluvien kuntien henkilöstölle.  

Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että paikkojen määrä ei saa ylittää organisaatioissa tällä 

hetkellä olevien virkojen ja toimien määrää. 

 

Sekä henkilöstön että toiminnan kannalta on tarpeen valmistella organisaatiota jo hyvissä ajoin, 

niin että myös asianomaiset henkilöt tietävät, minkä roolin he uudessa organisaatiossa saavat. 

Tehtäviin valittavat henkilöt osallistuvat valmistelutyöhön jo tämän vuoden aikana. 

Palvelussuhde alkaa kuitenkin vasta 1.1.2022. Tämä on viimeinen suuri rekrytointikierros vuonna 

2021. Muu henkilöstö siirtyy uuteen organisaatioon siirtosopimuksella. 

 

Hallintosäännön mukaan virat ja toimet perustaa valtuusto. Uudet virat ja toimet on perustettava, 

jotta rekrytoinnit voidaan saattaa loppuun.  

 

Suunnitelma uusista viroista ja toimista     LIITE § 28 

 

Hallituksen käsittelyn jälkeen asia käsitellään vielä ohjausryhmässä. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus  

- hyväksyy omalta osaltaan uusia virkoja ja toimia koskevan 

suunnitelman  

- ehdottaa valtuustolle, että virat ja toimet perustetaan liitteessä 1 

olevan suunnitelman mukaisesti. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 29     22.3.2021 
 
 
 

§ 29 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. 


