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Hallitus    § 54 – 55   27.9.2021 
 
 
 

§ 54 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. 

 

 

 

 

§ 55 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    § 56    27.9.2021 
 
 
 

§ 56 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    § 57    27.9.8.2021 
 
 
 

§ 57 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 30 

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    § 58    27.9.2021 
 
 
 
 

§ 58 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) viran 

 täyttäminen 

 

Joht. 31 
Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden 

toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. Toimialajohtajien 

viran täyttöprosessin valmistelusta on vastannut Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

rekrytointeja valmisteleva valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun 

ohjausryhmä asetti 17.6.2020, § 10. Toimialajohtajien virantäyttöjä poliittinen ohjausryhmä 

käsitteli 15.12.2020 ja teki esitykset virkavalinnoista hallitukselle. Hallitus valitsi toimialajohtajat 

18.1.2021 § 6–11. Psykososiaalisten palveluiden toimialajohtajan virkaan valittu henkilö käytti 

koeaikapurkua ja virka on ollut uudelleen haettavana. 

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikunta-

yhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien 

viranhaltijoiden valinnasta kuntayhtymän hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja 

johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

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

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virka on ollut julkisessa haussa haettavana 2.7.–

6.8.2021. Virkaa haki 7 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli 3 henkilöä: Kosti Hyvärinen, 

Birgitta Ivars ja Anne Tietäväinen. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa 

viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 2.9.2021 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että ansioiden, kokemuksen ja työhaastattelun 

perusteella Kosti Hyvärinen valitaan toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virkaan. Varalle 

ehdotetaan valittavaksi Birgitta Ivars.  Kosti Hyväristä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen 

pitkä kokemus johtotehtävissä, substanssituntemus, sekä yhteistyötaidot nähtiin parhaiksi juuri 

tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Kosti Hyvärisen 

ehdokkaakseen toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virkaan ja varalle Birgitta Ivarsin 

kokouksessaan 21.9.2021. 

 

jatkuu… 

 

 



Esityslista sivu 

7 (8) 

nr 07/2021 

 

Hallitus    § 58    27.9.2021 

 

 

 

 

 

Hakemukset     LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 58 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Kosti Hyvärisen toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) 

virkaan 19.10.2021 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 Kosti Hyvärisen kanssa 

muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien 

linjausten mukaisesti. 

4. valita varalle Birgitta Ivarsin. 

 

 

HALL:  
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Hallitus    § 59    27.9.2021 
 
 
 
 

§ 59 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. 


