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Valtuusto    § 18      31.8.2020 
 
 
 

§ 18 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 90 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava 

kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite 

sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista 

käsitellään suljetussa kokouksessa. 

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin 

valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kaikille 

jäsenkunnille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. 

 

Hallintosäännön 97 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti 

tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut 

puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko 

kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.1 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 

 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. Todetaan myös, että ääniluettelo on 

laadittu perussopimuksen 6 §:n mukaisesti. 

LIITE § 18 

 

 

Puheenjohtaja Gösta Willman avasi kokouksen klo 10.00.  

 

Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 30 valtuutettua ja 1 varavaltuutettua. Todettiin, että 

ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6 §:n mukaisesti ja kaikki kunnat olivat edustettuina. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 
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Valtuusto    § 19      31.8.2020 

 

 

 

§ 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 111 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa 

kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin 

pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 

 

Hallintosäännön 112 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen 

pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 

§:ssä säädetään. 

 

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Mikael Perjus ja Patrick Ragnäs. 

 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Perjus ja Patrick Ragnäs. 

________ 
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Valtuusto    § 20     31.8.2020 
 
 
 

§ 20 Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän valtuusto saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen 

valtuuston kokouksessa. 

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita mm. toiminnan, talouden, asiakkaiden, 

henkilöstön ja kehittämisen näkökulmista. 

 

 

Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen. 

________ 
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HykyHallitus    § 5     17.8.2020 
Valtuusto    § 21    31.8.2020 
 
 
 

§ 5 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan viran perustaminen 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta. 

Hyvinvointialue integroi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 

ja henkilöstön samaan organisaatioon. Henkilöstö siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymään pääsääntöisesti ilman hakumenettelyä liikkeenluovutuksella. Koko henkilöstö 

siirtyy liikkeenluovutuksella uuteen organisaatioon 1.1.2022. 

Hyvinvointialueen valmistelussa johtavia tehtäviä hoidetaan virkavastuulla. Sairaanhoitopiirin 

valtuusto kokoontuu 31.8.2020 ja perustaa ne virat, jotka ovat tulleet hakuun kesällä 2020 (virat 

perustetaan 100 % työaika-osuudella). Virat ovat vakituisia ja valitut viranhaltijat siirtyvät 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään liikkeenluovutuksella toiminnan käynnistyessä. 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 37 §:n mukaan valtuusto päättää viran 

perustamisesta. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on päättänyt (17.6.2020 § 8) ehdottaa 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja edelleen valtuustolle mm., että Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan (perussopimuksessa kuntayhtymän johtaja) virka 

perustetaan. 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan sairaanhoitopiirin johtajan ollessa esteellinen asia käsitellään 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tällöin puheenjohtajan 

ehdotus on käsittelyn pohjana. 

 

PJ:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa 

hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan viran. 

 

HALL: Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen poistui kokouksesta 

esteellisyyden vuoksi (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 
 

   hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Valtuusto    § 21    31.8.2020 
 
 
 

§ 21 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan viran perustaminen  

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kuntayhtymän johtajan viran 

perustamisen. 

 

VALT: Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen poistui kokouksesta 

esteellisyyden vuoksi (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

 hyväksyi ehdotuksen. 

 

 Pykälän osalta pöytäkirjantarkastus tehtiin välittömästi pykälän 

käsittelyn jälkeen. 

 ________ 
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HykyHallitus    § 6     17.8.2020 
Valtuusto    § 22    31.8.2020 
 
 
 

§ 6 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ensimmäinen rekrytointi on vakituinen johtaja. 

Kuntayhtymän johtaja vastaa hyvinvointikuntayhtymän valmistelusta ja toiminnan käynnistyttyä 

johtaa toimintaa vastaten tuloksellisuudesta ja kehittämisestä toimielinten strategisten linjausten 

pohjalta. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). 

Valintatyöryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick 

Ragnäs, poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Johanna Holmäng, Vaasan 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen, VSHP:n hallituksen puheenjohtaja Hans 

Frantz, VSHP:n valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman, Luodon kunnanjohtaja Gun Kapténs, 

Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, Vaasan konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen 

sekä Närpiön vt. kaupunginjohtaja Björn Häggblom (myöhemmin kaupunginjohtaja Mikaela 

Björklund hänen aloittaessaan viranhoidon). Lisäksi valintatyöryhmässä on mukana teknisenä 

valmistelutukena sairaanhoitopiirin HR-yksikön edustaja. 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä ehdottaa johtavien viranhaltijoiden 

valintaa Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle. Hallitus puolestaan tekee esityksen valinnasta 

valtuustolle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

Kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus sekä lisäksi laajat näytöt vaikuttavasta johtamisesta 

ja strategisesta kehittämisestä. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista 

ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan).  

Kuntayhtymän johtajan virka on ollut haettavana 29.6.–13.7.2020. Virkaa haki kaksi henkilöä, 

sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen ja sairaanhoitopiirin kehittämisjohtaja Tony 

Pellfolk. Molemmat hakijat täyttivät pätevyysvaatimukset. 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 5.8.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Marina 

Kinnunen valitaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaksi. Hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Marina Kinnusen ehdokkaakseen 

kuntayhtymän johtajaksi kokouksessaan 11.8.2020. 
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Hallitus    § 6     17.8.2020 
Valtuusto     § 22    31.8.2020 

 

 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan sairaanhoitopiirin johtajan ollessa esteellinen asia käsitellään 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tällöin puheenjohtajan 

ehdotus on käsittelyn pohjana. 

 

PJ:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se päättää 

1. valita Marina Kinnusen kuntayhtymän johtajaksi 1.9.2020 alkaen. 

2. antaa hallitukselle valtuudet sopia Marina Kinnusen kanssa muista 

palvelussuhteen ehdoista. 

 

HALL: Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen poistui kokouksesta 

esteellisyyden vuoksi (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

   hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
  ________ 

 

 

§ 22 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen  

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kuntayhtymän johtajaksi Marina 

Kinnusen ja antaa hallitukselle valtuudet sopia Marina Kinnusen 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista. 

 

VALT: Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen poistui kokouksesta 

esteellisyyden vuoksi (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

 hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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HykyHallitus    § 7     17.8.2020 
Valtuusto    § 23    31.8.2020 
 
 
 

§ 7 Kolmen sektorijohtajan viran perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

Hyvinvointialue integroi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 

ja henkilöstön samaan organisaatioon. Henkilöstö siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymään pääsääntöisesti ilman hakumenettelyä liikkeenluovutuksella. Koko henkilöstö 

siirtyy liikkeenluovutuksella uuteen organisaatioon 1.1.2022. 

Hyvinvointialueen valmistelussa johtavia tehtäviä hoidetaan virkavastuulla. Sairaanhoitopiirin 

valtuusto kokoontuu 31.8.2020 ja perustaa ne virat, jotka ovat tulleet hakuun kesällä 2020 (virat 

perustetaan 100 % työaika-osuudella). Virat ovat vakituisia ja valitut viranhaltijat siirtyvät 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään liikkeenluovutuksella toiminnan käynnistyessä. 

Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmä ja kunnanjohtajaryhmä on ollut mukana 

valmistelemassa asiaa kokouksissaan 4.6.2020 ja 9.6.2020 ja tukenut käsitystä siitä, mitkä 

johtavat viranhaltijat on tarve rekrytoida valmistelun tässä vaiheessa. Mm. seuraavat virat tulee 

perustaa ja täyttää virkamiesvastuun hoitamiseksi (virkanimikkeet voivat muuttua) valittavasta 

organisaatiomallista riippumatta: johtaja (lapset, nuoret ja perheet), johtaja (työikäiset) ja johtaja 

(ikäihmiset).  

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 37 §:n mukaan valtuusto päättää viran 

perustamisesta. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on päättänyt (17.6.2020 § 9) ehdottaa 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja edelleen valtuustolle mm., että Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymään perustetaan seuraava virat: johtaja (lapset, nuoret, perheet), 

johtaja (työikäiset) ja johtaja (ikäihmiset). Virkanimike on muutettu sektorijohtajaksi 11.8.2020 

kokouksessa. 

Virkojen 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 tehtävän-hoidon edellytyksistä määritetään hakuilmoituksissa. 

Virkojen hakuaika on 10.8.–24.8.2020. Valintatyöryhmä (asettanut hyvinvointialueen 

valmistelun ohjausryhmä 17.6.2020 § 10) antaa viranhaltijoiden valintaa koskevat ehdotuksensa 

hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmälle 15.9.2020. Poliittinen ohjausryhmä valitsee 

ehdokkaansa johtaviksi viranhaltijoiksi 15.9.2020 ja esittää heitä sen jälkeen sairaanhoitopiirin 

hallitukselle. Sairaanhoitopiirin hallitus tekee virkavalinnat 28.9.2020. 
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Hallitus    § 7     17.8.2020 
Valtuusto    § 23    31.8.2020 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa seuraavat 

kolme (3) sektorijohtajan virkaa hyvinvointialueen kuntayhtymään: 

sektorijohtaja (lapset, nuoret, perheet), sektorijohtaja (työikäiset) ja 

sektorijohtaja (ikäihmiset). 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 23 Kolmen sektorijohtajan viran perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään  

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kolmen (3) sektorijohtajan viran 

perustamisen hyvinvointialueen kuntayhtymään: sektorijohtaja 

(lapset, nuoret, perheet), sektorijohtaja (työikäiset) ja sektorijohtaja 

(ikäihmiset). 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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HykyHallitus    § 8     17.8.2020 
Valtuusto    § 24    31.8.2020 
 
 
 

§ 8 Hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan virkojen 

 perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

Hyvinvointialue integroi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 

ja henkilöstön samaan organisaatioon. Henkilöstö siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymään pääsääntöisesti ilman hakumenettelyä liikkeenluovutuksella. Koko henkilöstö 

siirtyy liikkeenluovutuksella uuteen organisaatioon 1.1.2022. 

Hyvinvointialueen valmistelussa johtavia tehtäviä hoidetaan virkavastuulla. Sairaanhoitopiirin 

valtuusto kokoontuu 31.8.2020 ja perustaa ne virat, jotka ovat tulleet hakuun kesällä 2020 (virat 

perustetaan 100 % työaika-osuudella). Virat ovat vakituisia ja valitut viranhaltijat siirtyvät 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään liikkeenluovutuksella toiminnan käynnistyessä. 

Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmä ja kunnanjohtajaryhmä on ollut mukana 

valmistelemassa asiaa kokouksissaan 4.6.2020 ja 9.6.2020 ja tukenut käsitystä siitä, mitkä 

johtavat viranhaltijat on tarve rekrytoida valmistelun tässä vaiheessa. Mm. seuraavat virat tulee 

perustaa ja täyttää virkamiesvastuun hoitamiseksi (virkanimikkeet voivat muuttua) valittavasta 

organisaatiomallista riippumatta: hallintojohtaja, talousjohtaja, HR-johtaja ja viestintäjohtaja. 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 37 §:n mukaan valtuusto päättää viran 

perustamisesta. 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on päättänyt (11.8.2020) ehdottaa 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja edelleen valtuustolle mm., että Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymään perustetaan seuraava virat: hallintojohtaja, talousjohtaja, HR-

johtaja ja viestintäjohtaja. 

Virkojen 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 tehtävän-hoidon edellytyksistä määritetään hakuilmoituksissa. 

Hallintojohtajan, talousjohtajan ja HR-johtajan rekrytointia käsitellään poliittisen ohjausryhmän 

kokouksessa 15.9.2020. 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa 

hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan virat 

hyvinvointialueen kuntayhtymään. 
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Hallitus    § 8     17.8.2020 
Valtuusto    § 24    31.8.2020 
 

 

 

HALL: Hallintojohtaja Juha Post poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi 

(intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

 Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen toimi sihteerinä pykälän 

käsittelyn ajan. 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

 

§ 24 Hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan virkojen 

 perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään  

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy seuraavat neljän johtajan viran 

perustamisen hyvinvointialueen kuntayhtymään: hallintojohtaja, 

talousjohtaja, HR-johtaja ja viestintäjohtaja. 

 

 

VALT: Hallintojohtaja Juha Post ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi) asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

 Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen toimi sihteerinä pykälän 

käsittelyn ajan. 

 

 hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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Hallitus     § 77    25.5.2020 
Valtuusto    § 25     31.8.2020 
 
 
 

§ 77 Talousarviomuutokset 2020  

Shp:n joht. 25 

Keskusteluita Vaasan sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnan siirtämisestä Fimlab Oy:lle 

1.3.2020 käytiin samaan aikaan kuin vuoden 2020 talousarviota valmisteltiin. 

Talousarvioprosessi ehdittiin kuitenkin saattaa päätökseen ennen kuin lopullinen päätös 

toiminnan siirtämisestä tehtiin, vaikkakin valtuusto vuorostaan päätti näistä molemmista 

asioista samassa kokouksessa 29.11.2019. Vuoden 2020 talousarviota onkin sen vuoksi osittain 

muutettava laboratoriotoiminnan osalta.  

 

Henkilöstö-, materiaali- ja muita toimintakuluja ja ostopalveluita koskeva budjetti muutetaan 

laboratoriotoiminnan ostopalveluiksi. Koska Fimlab vuokraa toimitiloja ja ostaa tiettyjä tuki- ja 

henkilöstöpalveluita sairaanhoitopiiriltä, ne muutetaan ulkoisiksi tuloiksi, kun ne aiemmin olivat 

sisäisiä, yksiköiden välisiä tuloja ja kuluja. Talousarviomuutos koskee ajanjaksoa 1.3.–

31.12.2020. Sairaanhoitopiiri jatkaa laboratoriopalveluiden välittämistä jäsenkuntien 

perusterveydenhuollolle, ja terveyskeskustilojen vuokrakulut sairaanhoitopiiri välittää Fimlab 

Oy:lle. Yllä mainittujen talousarviomuutosten lisäksi tullaan sisäiset laboratoriopalvelut 

muuttamaan vastaaviksi ulkoisiksi ostopalveluiksi vastuualueiden eri erikoisaloilla.  

 

Vaasan sairaanhoitopiiri lakkauttaa siirretyt virat ja toimet toiminnan siirtymisen johdosta. 

Talousarviovuoden aikana on ilmennyt eräitä muitakin virkanimikemuutostarpeita, joita ei voitu 

toteuttaa talousarviovalmistelussa, mutta jotka olisi rekrytoinnin kannalta tarkoituksenmukaista 

toteuttaa vuoden 2020 aikana. 

 

Kaikki talousarviomuutokset ovat kustannusneutraaleja kuntien maksuosuuksien suhteen. 

Muutos ei aiheuta lisäyksiä eikä vähennyksiä kokonaistasoon. Laboratoriotoiminnan 

muuttuminen ostopalveluiksi merkitsee 9,6 miljoonan euron kuluja maalis-joulukuussa 2020.  

 

Talousarviomuutoksessa ei ole huomioitu koronapandemian vaikutuksia, ei testaamisen tarpeen 

kasvuna eikä tutkimusmäärän vähenemisenä tavanomaisen elektiivisen toiminnan supistuttua. 

Koronapandemia vaikuttaa sairaanhoitopiirin talouteen, mutta vaikutusten lopullista laajuutta 

on mahdotonta ennakoida pandemian tässä vaiheessa. Asiaa voidaan käsitellä vasta sitten, kun 

todellisia seurauksia voidaan tarkastella pidemmällä aikavälillä ja kun korvauskysymys on 

ratkaistu. 

 

Ehdotus talousarviomuutoksiksi 2020      LIITE § 77 

 

 

 

 

          jatkuu.. 
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Hallitus § 77 25.5.2020 

Valtuusto § 25 31.8.2020 

 

 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

 

 1. hyväksyy muutokset vuoden 2020 käyttö-talousarvioon. 

 2. lakkauttaa virkoja ja toimia ehdotuksen mukaisesti. 

 3. hyväksyy virkanimikemuutokset. 

 

HALL: Mari Lampinen-Tuomela oli poissa kokouksesta klo 10:24-10:26. 

 

 Talousjohtaja Lena Nystrand poistui kokouksesta klo 10:26. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 

 

 
 

§ 25 Talousarviomuutokset 2020 

 

Ehdotus talousarviomuutoksiksi 2020      LIITE § 25 
 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto 

 

 1. hyväksyy muutokset vuoden 2020 käyttö-talousarvioon. 

 2. lakkauttaa virkoja ja toimia ehdotuksen mukaisesti. 

 3. hyväksyy virkanimikemuutokset. 
 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 
 ________ 
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Hallitus § 107 17.8.2020 

Valtuusto  § 26 31.8.2020 
 
 
 

§ 107 Poistosuunnitelman täydentäminen 

Shp:n joht. 33 

Poistosuunnitelman muuttamiseen on syntynyt tarvetta siltä osin, kun se koskee kiinteistöihin 

tehtäviä muutoksia, jotka johtuvat laitteisiin, kalustoon tai kiinteisiin rakenteisiin tehtävistä 

investoinneista. Laitteiden poistoaika on 5–10 vuotta riippuen arvioidusta taloudellisesta 

elinkaaresta, kun taas sairaalakiinteistöjen poistoaika on peruskorjauksen tai uudisrakentamisen 

osalta 30 vuotta. Siksi olisi tärkeää, että kiinteistöjä koskevien muutosten poistoaika vastaisi 

laitteiden poistoaikaa niin, että poistot päättyisivät samanaikaisesti sekä muutoskulujen että 

laitehankintojen osalta, sillä tiloihin vaaditaan usein uusi muutos, kun uusia laitteita asennetaan. 

 

Poistoa on tarkoitus soveltaa vain silloin, kun se koskee laitteiden asentamisesta johtuvaa 

muutosta. Jos kyse on tavanomaisesta peruskorjauksesta tai saneerauksesta, kiinteistöihin 

sovelletaan normaaleja poistoaikoja. 

 

Poistosuunnitelma        LIITE § 107 

 

SHP:n JOHT.:  ehdottaa hallituksen keskustelevan ehdotuksesta ja että valtuusto 

hyväksyy poistosuunnitelman täydentämisen siten, että muutos on 

voimassa vuoden 2020 alusta.  

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 11.10. 

 

  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
 

 

§ 26 Poistosuunnitelman täydentäminen 

 

Poistosuunnitelma        LIITE § 26 
 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy hallituksen päätöksen. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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Hallitus § 97 8.6.2020 

Valtuusto  § 27 31.8.2020 

 

 

 

§ 97 Valtuutettujen aloitteet ja muut aloitteet 

HJ 24 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden 

käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita 

kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Hallituksen on vuosittain kesäkuun 

loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle 

lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 

käsitellyt. 

 

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirillä ei ole yhtään valtuutettujen tekemää aloitetta käsittelemättä. 

 

Hallintosäännön 147 §:n mukaan kuntalaisilla sekä kuntayhtymässä toimivilla yhteisöillä ja 

säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kuntayhtymän toimintaa koskevissa asioissa. 

Hallintosäännön 148 §:n mukaan hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä 

esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteelta 

suoritetuista toimenpiteistä. 

 

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirillä ei ole yhtään hallintosäännön 147 §:n mukaista aloitetta 

käsittelemättä. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi 

edellä mainitun selvityksen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 

 
 

§ 27 Valtuutettujen aloitteet ja muut aloitteet 

 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee selvityksen tiedoksi. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 
 ________ 
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Hallitus § 112 17.8.2020 

Valtuusto  § 28 31.8.2020 
 
 
 

§ 112 Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen 

HJ 26 

Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 13 hyväksynyt omistajaohjauksen 

periaatteet. Valtuusto kuitenkin edellytti, että omistajaohjauksen periaatteet tuodaan uuteen 

käsittelyyn yhtiömuotoisen toiminnan laajentamisen osalta. 

 

Omistajaohjauksen periaatteita yhtiömuotoisen toiminnan laajentamisen osalta on tarkennettu 

virkamiestyönä. 

 

Luonnos omistajaohjauksen periaatteiksi      LIITE § 112 

 
 

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

Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen periaatteet. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 28 Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen 

 

Luonnos omistajaohjauksen periaatteiksi      LIITE § 28 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Vaasan sairaanhoitopiirin 

omistajaohjauksen periaatteet. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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Hallitus § 116 17.8.2020 

Valtuusto  § 29 31.8.2020 
 
 
 

§ 116 Laihian kunnan uusi varsinainen jäsen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

 valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

HJ 30 

Laihian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2020 § 40 päättänyt valita Vaasan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Teemu Knuutin 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuutettunsa 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon. 

 
Laihian kunnanvaltuuston pöytäkirjanote     LIITE § 116 
 
 

HJ: ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se merkitsee 
asian tiedoksi. 

 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 

 
 

§ 29 Laihian kunnan uusi varsinainen jäsen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

 valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi  

 

Laihian kunnanvaltuuston pöytäkirjanote     LIITE § 29 
 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi. 

 

VALT: merkitsi asian tiedoksi. 

 ________ 
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Valtuusto    § 30    31.8.2020 

 
 
 

§ 30 Muut mahdolliset asiat 

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että valtuuston ylimääräinen kokous pidetään ma 19.10. klo 10.00. 
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Valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Valtuuston kokous    31.8.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 18-21, 23-24, 27, 29-30 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.  

 

Pykälät: 22, 25-26, 28 

 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

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. 

 

Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
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Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

vaasa.hao@oikeus.fi  

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan 

laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta 

on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin 

liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin 

yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 

uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden 

muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon 

tulleeseen seikkaan. 

 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Pöytäkirja sivu 

23 (23) 

nr 2/2020 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää: 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin kirjaamo  

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

 

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin 

klo 9-14. 

Puh: 06 213 1111 

 

Pöytäkirja on 1.9.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 31.8.2020 
 

 


