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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

  
Aika: 24.5.2021 klo 10.03 – 12.44 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   jäsen, pj 
Barbro Kloo   jäsen    Poistui klo 12.42 
Hans-Erik Lindqvist  jäsen 
Carl-Gustav Mangs   varajäsen 
Monica Sirén-Aura   jäsen 

 Greger Forsblom   jäsen 

Mona Vikström    jäsen 

Per Hellman    jäsen 
Ulla Hellén    jäsen 
Raija Kujanpää    jäsen    Poistui klo 12.26 
David Pettersson   jäsen 
Rainer Bystedt    jäsen 

 Jan Ray    jäsen 
 

Poissaolijat: 
 
Asiantuntijat:  
 
Muut läsnäolijat:  Gösta Willman   VALT pj. 
 Bernhard Bredbacka  VALT I varapj. 
 Mari Lampinen-Tuomela  VALT II varapj.  Poistui klo 11.55 
 
Esittelijät: Marina Kinnunen    johtaja 

 Leif Holmlund   sektorijohtaja 
  Pia-Maria Sjöström  sektorijohtaja 
  Erkki Penttinen   sektorijohtaja   Saapui klo 10.52 
  
Sihteeri: Juha Post    hallintojohtaja 
 
Pykälät: 30 – 40 
 
Pöytäkirja  Puheenjohtaja   Sihteeri 
allekirjoitettu: 
 
 

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

 Greger Forsblom   Mona Vikström 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 

Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 24.5.2021

Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 24.5.2021

Pöytäkirja sähköisesti tarkastettu
ja hyväksytty 25.5.2021

Pöytäkirja sähköisesti tarkastettu
ja hyväksytty 25.5.2021
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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 24.5.2021 klo 10.03 – 12.44 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia                  Sivu 
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§ 37 Rannikko-Pohjanmaan alueellisten palveluiden kuvaus 9 
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§ 39 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS- yhtymän toiminnan 
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Hallitus    § 30 – 31   24.5.2021 
 
 
 

§ 30 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 12 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja, 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Mona Vikström. 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greger Forsblom ja Mona Vikström.  

   ________ 
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Hallitus    § 32    24.5.2021 
 
 
 

§ 32 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    § 33    24.5.2021 
 
 
 

§ 33 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 18 

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: Erkki Penttinen saapui kokoukseen klo 10.52. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 34    24.5.2021 
 
 
 

§ 34 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia 

 

Joht. 20 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on hyväksynyt hyvinvointialueen 

strategian kokouksessaan 15.12.2020. Ohjausryhmä merkitsivät strategian viemisen hallitukselle 

ja valtuustolle tiedoksi 18.5.2021. 

          LIITE § 34 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää, esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategian. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 35     24.5.2021 
 
 
 

§ 35 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen 

 

Joht. 21 
Perussopimus ja hallintosääntö ovat tärkeimmät kuntayhtymän toimintaa ohjaavat asiakirjat. 

Kuntalain (410/2015) mukaan kuntayhtymässä päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei sitä ole 

siirretty hallintosäännöllä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Kuntalain 14 §:n mukaan 

valtuusto päättää hallintosäännöstä ja lain 90 §:ssä on puolestaan säädetty niistä asioista, joista 

ainakin on annettava tarpeelliset määräykset hallintosäännössä. 

 

Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 13.10.2020 § 22 suunnitelman hallintosäännön 

laatimiseksi sekä käsitteli hallintosääntöä viidessä eri kokouksessa. Poliittisen ohjausryhmän 

käsittelyn jälkeen hallintosääntöluonnos lähetettiin jäsenkunnille ja henkilöstön edustajille 

lausunnoille. Lausuntokierros päättyi 30.3. ja lausuntokierroksen aikana annettiin yhteensä 14 

lausuntoa. Lausunnot otettiin huomioon hallintosäännön jatkovalmistelussa. 

 

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli lausuntokierroksen perusteella tarkentunutta 

hallintosääntöluonnosta vielä kokouksessaan 18.5. 

 

Hallintosääntöluonnos       LIITE § 35 

Lausuntoyhteenveto     Oheismateriaali § 35/1 

Kommentaariosa lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin Oheismateriaali § 35/2 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön. 

 

HALL: Mari Lampinen-Tuomela poistui klo 11.55 ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen seuraavilla muutoksilla: 

- 15 §:än alkuun lisätään uusi momentti, jossa määrätään, että 

’Pohjanmaan enemmistökieli on ruotsi ja vähemmistökieli on 

suomi’. 

- 32.3 § muutetaan siten, että talousjohtaja ja HR-johtaja raportoivat 

kuntayhtymän johtajalle. 

 ________ 
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Hallitus    § 36     24.5.2021 
 
 
 

§ 36 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän palkkio- ja matkustussäännön 

 hyväksyminen 

 

Joht. 22 
Teksti Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden 

taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosääntöön ei sisälly erillistä lukua taloudellisten 

etuuksien perusteista, vaan valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi erillinen luottamushenkilöiden 

palkkio- ja matkustussääntö.  

 

Poliittinen ohjausryhmä on käsitellyt luonnosta luottamushenkilöiden palkkio- ja 

matkustussäännöksi ensimmäisen kerran tammikuun kokouksessa sekä toisen kerran toukokuun 

kokouksessa. 

 

Luonnos luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöksi  LIITE § 36 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää, esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän luottamushenkilöiden 

palkkio- ja matkustussäännön. 

 

HALL: Raija Kujanpää poistui klo 12.26 ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

Hallitus muutti ehdotusta siten, että hallituksen jäsenten 

kokouspalkkio korotetaan 180 euroon. Muiden toimielinten 

kokouspalkkio on 150 euroa. 

 ________ 
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Hallitus    § 37     24.5.2021 
 
 
 

§ 37 Rannikko-Pohjanmaan alueellisten palveluiden kuvaus 

 

Joht. 23 
Teksti Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 14.4.2021 § 22 

Rannikko-Pohjanmaan alueellisten palveluiden kuvausta. 

 

Yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi ja lähetti asian tiedoksi myös Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitukselle. 

 

          LIITE § 37/1-2 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus merkitsee Rannikko-Pohjanmaan alueellisten 

palveluiden kuvauksen tiedoksi.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 38     24.5.2021 
 
 
 

§ 38 Tahtotila Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollosta hyvinvointialueuudistuksessa 

 

Joht. 24 
Hallitus esittää hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaa uutta lainsäädäntöä. Hallitus antoi esityksen 

eduskunnalle 8.12.2020. 

 

Nykyisellään Soite tuottaa Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Marinin 

hallituksen antaman sote-laki ehdotuksen mukaan Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan 

hyvinvointialueeseen.   

 

Pohjanmaan tahtotilana on lähteä valmistelemaan tulevaa valtakunnallista 

hyvinvointialueuudistusta siitä lähtökohdasta, että Pohjanmaan hyvinvointialue toimii 

järjestämisvastuussa, mutta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tuottaa palvelut. 

 

Valmistelua ja ratkaisuja haetaan tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden väliaikaisten 

toimielinten kesken ja asia tuodaan lopulta päätöksentekoa varten Pohjanmaan ja Keski-

Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoille.  

 

Valmisteluun osallistetaan Kruunupyyn asukkaita ja luottamusmiehiä. 

 
JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää, esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

tahtotilan. 
 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 39    24.5.2021 
 
 
 

§ 39 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-

 yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 
 

Joht. 25 
 
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 

hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (jatkossa voimaanpanolaki) säädetään 

hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien 

kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 

hyvinvointialueille ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi 

osoitetun valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. 

 

Pohjanmaan hyvinv0intialueen lausunto     LIITE § 39 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon 

valtiovarainministeriölle ennen 1.6.2021. 

 

HALL: Barbro Kloo poistui kokouksesta klo 12.42. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 40     24.5.2021 
 
 
 

§ 40 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    24.5.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 30–40 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: - 

 

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 26.5.2021 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

