
Pöytäkirja sivu 

1 (15) 

nr 08/2021 

 

Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

  
Aika: 25.10.2021 klo 11.05 – 11.45 

Paikka: Vaasan keskussairaala, Kotka, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   jäsen, pj. 
Barbro Kloo   jäsen 
Hans-Erik Lindqvist  jäsen 

 Greger Forsblom, Teams  jäsen 

Per Hellman    jäsen 
Raija Kujanpää    jäsen 
Luisa Tast    varajäsen 
Mia West     jäsen 
Annica Haldin    jäsen 
Carola Lithén    jäsen 
Patrick Ragnäs    jäsen 

 Mervi Rantala   jäsen 
 

Poissaolijat: Aarne Kolehmainen 
 
Asiantuntijat:  
 
Muut läsnäolijat:  Gösta Willman   VALT pj. 
 Bernhard Bredbacka  VALT I varapj. 
 Mikael Perjus   VALT II varapj. 
 
Esittelijät: Marina Kinnunen    johtaja 

 Pia Vähäkangas   vt. sektorijohtaja 
  Pia-Maria Sjöström  sektorijohtaja 
  Erkki Penttinen   sektorijohtaja 
  
Sihteeri: Juha Post    hallintojohtaja 
 
Pykälät: 60 - 70 
 
Pöytäkirja  Puheenjohtaja   Sihteeri 
allekirjoitettu: 
 
 

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

 Barbro Kloo   Per Hellman 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20____ ________________________ 
      

Pöytäkirja tarkastettu ja
hyväksytty 25.10.2021

Pöytäkirja tarkastettu ja
hyväksytty 26.10.2021

Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 25.10.2021

Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 25.10.2021

27      10         16     11          21



Pöytäkirja sivu 

2 (15) 

nr 08/2021 

 

Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 25.10.2021 klo 11.05 – 11.45 

Paikka: Kotka, Y3 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia                  Sivu 

 
 
 
 

§ 60 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 62 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 

§ 63 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 5 

§ 64 Hallintosäännön päivitys 6 

§ 65 Omistajaohjauksen perusteet ja ohje 7 

§ 66 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännöt ja ohjeet 8 

§ 67 Hankintaohje 10 

§ 68 Sopimushallinnan ohje 11 

§ 69 Sopimusten siirto kunnilta ja kuntayhtymiltä Pohjanmaan hyvinvointialueen  kuntayhtymään 12 

§ 70 Muut mahdolliset asiat 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pöytäkirja sivu 

3 (15) 

nr 08/2021 

 

Hallitus    § 60 – 61   25.10.2021 
 
 
 

§ 60 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 11 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja, 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

§ 61 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 Per Hellman. 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Barbro Kloo ja Per Hellman. 

 ________ 
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Hallitus    § 62    25.10.2021 
 
 
 

§ 62 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    § 63    25.10.2021 
 
 
 

§ 63 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 32 

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    § 64    25.10.2021 
 
 
 
 

§ 64 Hallintosäännön päivitys  

 

Joht. 33 
Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.6.2021 § 21 hallintosäännön Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022. Samalla valtuusto 

linjasi, että hallintosäännölle tehdään syksyn 2021 aikana tarkistuskierros, kun vapaaehtoisen 

kuntayhtymän valmistelut etenevät, organisaatiomalli tarkentuu ja johtamisjärjestelmä 

selkeytyy. 

 

Syksyn aikana hallintosääntöön on saanut esittää muutosehdotuksia. Kolmeen pykälään tuli 

tarkennusehdotuksia ja lisäksi hallintosääntöön ehdotettiin lisättäväksi yksi uusi pykälä. 

Muutosehdotukset koskivat sosiaalihuollon päätösvaltaa sekä nimenkirjoitusoikeutta. Muutokset 

on otettu huomioon hallintosäännön päivityskierroksella ja myös liitteessä 2 olevaa 

organisaatiokuvaa on tarkennettu. Muutosehdotukset on käsitelty hallinnon johtoryhmässä ja 

johtoryhmä päätti esittää muutoksia poliittisen ohjausryhmä kautta hallitukselle ja valtuustolle 

hyväksyttäväksi. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 19.10.2021 § 5 keskustelun hallintosääntöön 

ehdotetuista muutoksista ja päätti lähettää hallintosäännön hallitukselle ja edelleen valtuustolle 

käsiteltäväksi. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022. 

 

Luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännöksi LIITE § 64 

 

   

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 

muutokset. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 65    25.10.2021 
 
 
 
 

§ 65 Omistajaohjauksen perusteet ja ohje 

 

Joht. 34 
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja 

konserniohjeesta. Kuntayhtymä ei tällä hetkellä muodosta konsernia, minkä vuoksi ei ole tarvetta 

konserniohjeelle. Konserniohjeen sijaan kuntayhtymälle tulee omistajaohjauksen ohje, joka 

vastaa kuntalain mukaista konserniohjetta.  

 

Kuntayhtymän hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan omistajaohjauksesta, jota annetaan 

kuntayhtymän omistamille in house -yhtiöille. Omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa 

hallituksen alainen omistajaohjausjaoston, joka toteuttaa tehtäväänsä hallintosäännön 

määräysten mukaisesti. 

 

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. 

Päivityskierroksen aikana hyväksyttyjä asiakirjoja on käytetty sääntöjen ja ohjeiden laadinnan 

pohjana. Samalla niitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän vaatimalla 

tavalla. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 19.10.2021 § 7 keskustelun omistajaohjauksen 

säännöistä ja ohjeista ja päätti lähettää asiakirjat hallitukselle ja edelleen valtuustolle 

käsiteltäväksi. 

 

Omistajaohjauksen perusteet ja omistajaohjauksen ohje tulevat voimaan 1.1.2022. 

 

Omistajaohjauksen perusteet       LIITE § 65/1 

Omistajaohjauksen ohje        LIITE § 65/2 

 

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

1. Omistajaohjauksen perusteet 

2. Omistajaohjauksen ohje  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________  
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Hallitus    § 66    25.10.2021 
 
 
 
 
 

§ 66 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännöt ja ohjeet 

 

Joht. 35 
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

perusteista. Kuntayhtymän vuoden 2022 alusta voimaan tulevan hallintosäännön 135 §:n mukaan 

hallitus hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. 

Hallintosäännön 137 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut 

määritellään hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. 

 

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen 

valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään 

toimivasta johdosta riippumattomaksi ja siitä vastaavat suoraan valtuuston alla oleva 

tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja. Sisäinen valvonta puolestaan on osa johtamista ja 

hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallituksen tukena tässä työssä on sen 

alaisuudessa toimiva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. 

 

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. 

Päivityskierroksen aikana hyväksyttyjä asiakirjoja on käytetty sääntöjen ja ohjeiden laadinnan 

pohjana. Samalla niitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän vaatimalla 

tavalla. 

 

Kuntayhtymän hallinnon johtoryhmä täydentää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

kokonaisuutta erikseen annettavilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkentavilla 

käytännönohjeilla. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 19.10.2021 § 6 keskustelun sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan säännöistä ja ohjeista sekä päätti lähettää asiakirjat hallitukselle ja edelleen 

valtuustolle käsiteltäväksi. 

 

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat säännöt ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet     LIITE § 66/1 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje      LIITE § 66/2 

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje       LIITE § 66/3 

 

jatkuu… 
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Hallitus    § 66    25.10.2021 
 

 

 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. esittää valtuustolle, että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan perusteet. 

2. hyväksyä sisäien valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä 

sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen, sillä edellytyksellä, että 

valtuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

perusteet. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________  
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Hallitus    § 67    25.10.2021 
 
 
 
 
 

§ 67 Hankintaohje 

 

Joht. 36 
Kuntayhtymän vuoden 2022 alusta voimaan tulevan hallintosäännön 38 §:n mukaan hallitus 

hyväksyy kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet.  

 

Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen 

rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Viranhaltijoiden hankintapäätökset 

perustuvat kuntayhtymän talousarvioon, investointiohjelmaan, hankintaohjelmaan, toimielimen 

päätökseen tai hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan. Hankkeesta vastaava viranomainen päättää 

hankinnoista hankkeen talousarvion ja hankesuunnitelman mukaisissa rajoissa. 

 

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. 

Päivityskierroksen aikana hyväksyttyä hankintaohjetta on käytetty tämän hankintaohjeen 

laadinnan pohjana. Samalla sitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän 

vaatimalla tavalla. 

 

Hallitus vahvistaa hallintosäännön mukaisesti hankintarajat sekä vastuuhenkilöt ja heidän 

sijaisensa, joilla on toimivaltaa hankinta-asioissa erikseen joulukuun kokouksessa. 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 19.10.2021 § 8 keskustelun hankintaohjeesta sekä 

päätti lähettää hankintaohjeen hallitukselle käsiteltäväksi. 

 

Hankintaohje tulee voimaan 1.1.2022. 

 

Hankintaohje         LIITE § 67 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä hankintaohjeen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 68    25.10.2021 
 
 
 
 
 

§ 68 Sopimushallinnan ohje 

 

Joht. 37 
Kuntayhtymän vuoden 2022 alusta voimaan tulevan hallintosäännön 138 §:n mukaan hallitus 

antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta. 

 

Hallintosäännön mukaan hallitus vastaa ohjeiden antamisen lisäksi sopimusten hallinnan ja 

sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Kuntayhtymä 

saa käyttöönsä syksyn 2021 aikana sähköisen asianhallintajärjestelmän, jonka yhteydessä on oma 

sopimushallinnan moduuli. Kuntayhtymän sopimukset tullaan tallentamaan järjestelmään ja 

ohjeistuksessa on huomioitu, miten tallennus tullaan tekemään. 

 

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. 

Päivityskierroksen aikana hyväksyttyä sopimushallinnan ohjetta on käytetty tämän 

sopimushallinnan ohjeen laadinnan pohjana. Samalla sitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja 

johtamisjärjestelmän vaatimalla tavalla. 

 

Hallitus vahvistaa hallintosäännön mukaisesti toimialoittain sopimusten vastuuhenkilöt 

joulukuun kokouksessa. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 19.10.2021 § 9 keskustelun sopimushallinnan 

ohjeesta sekä päätti lähettää sopimushallinnan ohjeen hallitukselle käsiteltäväksi. 

 

Sopimushallinnan ohje tulee voimaan 1.1.2022. 

 

Sopimushallinnan ohje        LIITE § 68 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä sopimushallinnan ohjeen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 69    25.10.2021 
 
 
 
 
 

§ 69 Sopimusten siirto kunnilta ja kuntayhtymiltä Pohjanmaan hyvinvointialueen 

 kuntayhtymään 

 

Joht. 38 
Pohjanmaan kunnat ovat päättäneet lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden 

siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän vastuulle 1.1.2022 alkaen. 

Sopimusten siirtäminen kuntayhtymälle on osa tuotannon siirtoa koskevan päätöksen 

toimeenpanoa. 

 

Jäsenkunnat ja kuntayhtymät ovat kartoittaneet Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

järjestämisvastuun piiriin kuuluvat, siirtokelpoiset sopimukset ja toimittaneet niistä tiedon 

kuntayhtymälle. Siirtyvät sopimukset ovat sote-palvelusopimuksia ja sote-palveluiden 

tukipalvelusopimuksia. Lisäksi mukana on tavara- ja tarvikesopimuksia sekä sellaisia ICT-

sopimuksia, jotka eivät siirry 2M-IT:lle. 

 

Sote-palvelusopimuksia ovat sopimukset, joiden perusteella tuotetaan asukkaiden sosiaali- ja 

terveyspalveluita (esimerkiksi asumispalvelu, lääkäripalvelu, lastensuojelupalvelu, 

vammaispalvelu). 

 

Sote-palveluiden tukipalvelusopimuksia ovat sopimukset, joiden perusteella tuotetaan 

asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tukipalveluita (esimerkiksi leasing-sopimukset, 

kuljetuspalvelusopimukset tai terveydenhuollon laitteiden ja välineiden hankintasopimukset). 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään eivät siirry sellaiset tukipalvelusopimukset, jotka 

kohdistuvat sosiaali- tai terveyspalvelutuotannon nykyisiin tai kuntayhtymälle vuokrattaviin 

tiloihin. 

 

Jäsenkunnat siirtävät ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä vastaanottaa sen 

järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset 1.1.2022 alkaen edellyttäen, että jäsenkunnat ovat 

käsitelleet siirron toimivaltaisessa toimielimessä ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän hallitus on käsitellyt vastaanottamisen. 

 

Siirrettävien sopimusten luettelot ovat liitteenä. Liitettä voidaan tarvittaessa täydentää 

myöhemmin.        LIITE § 69 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus 

1. päättää hyväksyä liitteinä olevien sopimusten siirrot 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. 

2. päättää, että hallintojohtaja voi täydentää siirtyvien sopimusten 

listaa tarvittaessa myöhemmin. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 70    25.10.2021 
 
 
 
 

§ 70 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. 

 

 

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    25.10.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 60–65, 70 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 66–69 

 

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 27.10.2021 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

