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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

  
Aika: 1.7.2021 klo 9.00 – 

Paikka: Teams 

 

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: Niklas Teir    hankintajohtaja 
 
Pykälät: 41 - 46 
 
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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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 1.7.2021 klo 9.00 – 

Paikka: Teams 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia                  Sivu 

 
 
 
 

§ 41 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 42 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 

§ 44 Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen nimittäminen 5 

§ 45 Erivapaus kielivaatimuksesta 7 

§ 46 Muut mahdolliset asiat 8 
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Hallitus    § 41 – 42   1.7.2021 
 
 
 

§ 41 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. 

 

 

 

 

§ 42 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 43    1.7.2021 
 
 
 

§ 43 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    § 44    1.7.2021 
 
 
 
 

§ 44 Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen nimittäminen 

 

Joht. 25 
Poliittinen ohjausryhmä käsitteli valtakunnallisen sote-uudistuksen vaikutuksia Pohjanmaan 

hyvinvointialueeseen kokouksessaan 23.3.2021 § 7. Mikäli lainsäädäntö astuu voimaan, aloittavat 

väliaikaiset toimielimet toimintansa heinäkuussa 2021 lakisääteisen hyvinvointialueen 

toiminnan ja hallinnon käynnistämisessä. 

 

Lainsäädännön mukaan toimeenpanolaki määrittää väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävää 

ja asettamista. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen 

toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on 

valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Vaaleilla valittu 

aluevaltuusto vastaisi valmistelun toimeenpanosta 1.3.–31.12.2022 ja sen toiminta käynnistyisi 

1.1.2023. 

 

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, 

sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava 

välittömästi tämän lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja 

siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen 

jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa 

toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava 

valtiovarainministeriölle. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen väliaikaisen 

valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta on tästä 

ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Tässä tapauksessa väliaikaisen valmistelutoimielimen 

asettaisi valtioneuvosta valtionvarainministeriön esityksestä. 

 

Osapuolten sopiman kunnallisen viranomaisen tai valtioneuvoston tekemään 

valmistelutoimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Kun väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu, väliaikaisen toimielimen asettaneen tai 3 

momentissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin on huolehdittava, että valmistelutoimielimen 

ensimmäinen kokous kutsutaan koolle. Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 

käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä hyväksyi 

23.3.2021 kokouksessa § 7, että Pohjanmaalla väliaikaisena toimielimenä toimii nyt 

valmisteltavan hyvinvointialueen hallinnollinen johtoryhmä. Samalla ohjausryhmä päätti, että 

Pohjanmaan väliaikaisen toimielimen kokoonpanon tarkistetaan ja sen nimitetään virallisesti 

lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. Samalla päätettiin, että poliittinen tuki annetaan vuoden 

2021 aikana poliittisesta ohjausryhmästä. Lainsäädännössä käytetty nimitys tälle toimielimelle 

on seurantaryhmä. Myös poliittisen ohjausryhmän (ns. seurantaryhmän) kokoonpano päätettiin 

tarkistaa, kun lainsäädäntö hyväksytään.      jatkuu… 
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Hallitus    § 44    7.6.2021 

 

 

 

 

Poliittisen ohjausryhmän kokoonpanoa vahvistettiin 4/2021 alkaen siten, että Kruunypyyn 

kunnasta mukana on muiden kuntien tapaan kunnanjohtaja, hallituksen ja valtuuston 

puheenjohtaja. Eskoo ja Kårkulla ovat myös edustettuina kuntayhtymäjohtajan sekä hallituksen 

ja valtuuston puheenjohtajien kautta. Pelastustoimen osalta valmistelussa on mukana 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja. Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on 

käsitellyt hyvinvointialuevalmistelua kokouksessaan 2.6.2021 § 7 ja se esittää, että 

seurantaryhmään (poliittinen ohjausryhmä) pelastustoimen edustajana kuuluu 

pelastustoimenjohtajan ohella myös johtokunnan puheenjohtaja. 

 

Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 15.6.2021 § 5 hyväksynyt osaltaan Pohjanmaan 

väliaikaisen valmistelutoimielimen nimittämisen. 

 

Ehdotus Pohjanmaan väliaikaiseksi toimielimeksi    LIITE § 44 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää nimittää Pohjanmaan väliaikaisen 

toimielimen liitteen mukaisesti. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 45     1.7.2021 
 
 
 

§ 45 Erivapaus kielivaatimuksesta 

 

Joht. 26 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä on ollut haettavana akuuttitoiminnan johtavan 

lääkärin virka, jota on hakenut ainoastaan yksi henkilö, Taneli Väyrynen, ensihoidon ylilääkäri. 

 

Johtajaylilääkärin Peter Niemisen mukaan Taneli Väyrynen täyttää viralle asetetut muodolliset 

pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta uusien kielivaatimusten mukaan häneltä puuttuu 

virkaan vaadittavat todistukset kielitaidosta. Taneli Väyrynen on palvellut ensihoidon 

ylilääkärinä 7.9.2009 alkaen. Hän on työskennellyt meillä yhteensä 12 vuotta. 

 

Taneli Väyrynen anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimusten osalta ja ilmoittaa 

osallistuvansa sairaanhoitopiirin järjestämään kieltenopetukseen. 

 

Anomus         LIITE § 45/1  

 

Johtajaylilääkäri Peter Nieminen puoltaa erivapauden myöntämistä Taneli Väyryselle. 

         LIITE § 45/2  

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus myöntää ensihoidon ylilääkärille Taneli 

Väyryselle erivapauden kielitaitovaatimuksesta (ruotsin kielen hyvä 

suullinen ja kirjallinen taito).   

 

HALL:  
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Hallitus    § 46     1.7.2021 
 
 
 

§ 46 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. 


