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Valtuusto 1 - 3 22.6.2020

§ 1 Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen.

VALT:

§ 2 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet.
Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. §:n mukaisesti.

LIITE § 2

HALL: ehdottaa että nimenhuuto suoritetaan ja että ääniluettelo vahvis-
tetaan liitteen mukaisesti

VALT:

§ 3 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 4 - 5 22.6.2020

§ 4 Kokouksen laillisuus

Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. §:ssä olevien määräysten mu-
kaisesti. Perussopimuksen 8. §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 sen
jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteenlaske-
tusta äänimäärästä.

HALL: ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta.

VALT:

§ 5 Pöytäkirjan tarkastaminen ja sen asettaminen nähtäväksi

Hallintosäännön 104. §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuutettua.
Tarkastamisen jälkeen valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävänä kuntayhtymän verkkosi-
vuilla siten kuin kuntalain 140. §:ssä säädetään.

HALL: ehdottaa, että valtuusto valitsee Marit Nilsson-Väre ja Maria Palm
pöytäkirjantarkastajiksi.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 199 16.12.2019
Valtuusto    6 22.6.2020

§ 199 Luottamustehtävästä luopuminen
HJ 52

Olli Aalto on muuttanut Vaasasta toiselle paikkakunnalle ja tämän vuoksi häntä ei enää voida
valita luottamustehtäviin. Tästä syystä hän luopuu Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä 20.11.2019 alkaen. Valtuusto nimittää uuden va-
rajäsenen.

LIITE § 199

HJ: ehdottaa, että hallitus merkitsee asian tiedoksi ja vie uuden varajä-
senen nimittämisasian valtuuston päätettäväksi.

HALL: hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
________

§ 6 Luottamustehtävästä luopuminen – Olli Aalto

Eropyyntö BILAGA § 6

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Olli Aallon eron Vaasan sairaan-
hoitopiirin tarkastuslautakunnasta.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 81 25.5.2020
Valtuusto   7 22.6.2020

§ 81 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Christian Pundars
HJ 17

Christian Pundars on kirjeellään 22.4.2020 pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä 25.4.2020 alkaen. Eron syynä on muutto Tukholmaan.

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Valtuusto on kokouksessaan 21.8.2017 valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet, minkä vuoksi
valtuusto myöntää eron ja valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Christian Pundars irtisanoutuu TARLAsta Tukholmaan muuttamisen johdosta.

HJ: ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se
1. myöntää Christian Pundarsille eron tarkastuslautakunnan jäse-

nyydestä.

2. valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen.
________

§ 7 Luottamustehtävästä luopuminen – Christian Pundars

Eropyyntö BILAGA § 7

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Christian Pundarsin eron tarkas-
tuslautakunnasta.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 82 25.5.2020
Valtuusto   8 22.6.2020

§ 82 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Johanna Holmäng
HJ 18

Johanna Holmäng on pyytänyt Pedersören kunnanvaltuustolta eroa Vaasan sairaanhoitopii-
rin valtuuston jäsenyydestä, koska hän on ollut palkattuna työntekijänä sairaanhoitopiirissä
yli kuusi kuukautta.

Pedersören kunnanvaltuusto on 3.2.2020 myöntänyt eron Johanna Holmängille Vaasan sai-
raanhoitopiirin valtuuston jäsenyydestä ja valinnut Helena Bergerin Vaasan sairaanhoitopii-
rin valtuuston uudeksi jäseneksi Holmängin tilalle.

Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuutet-
tunsa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon.

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

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________

§ 8 Luottamustehtävästä luopuminen – Johanna Holmäng

Pöytäkirjanote, Pedersören kunnanvaltuusto LIITE  § 8

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Revisionsnämnden 41 28.4.2020
Fullmäktige 9 17.6.2019

§ 41 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Lautakunnan sihteeri on esittänyt 28.4.2020 päivitetyn version lautakunnalle vuoden 2019
arviointikertomuksesta, joka on lähetetty lautakunnalle tämän kokouskutsun yhteydessä.
Sihteeri voi täydentää vielä joidenkin lukujen/osa-alueiden tekstiä viikolla 17. Arviointiker-
tomuksen käsittely, stilisointi ja täydentäminen jatkuu kokouksessa. Kertomus hyväksyttä-
neen ja allekirjoitettaneen kun tarkastuslautakunta on hyväksynyt kertomuksen.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:
Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2019 arviointikertomuksen ja
ehdottaa, että valtuusto
1)  merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi
2) kehottaa hallitusta seuraavan talousarvio-, suunnitelma- ja tilinpäätösvalmis-

telun yhteydessä huomioimaan kertomuksen huomiot
3) pyytää hallitukselta selvitystä arviointikertomuksen huomioista niin, että sel-

vitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa lokakuussa 2020, minkä jäl-
keen se annetaan tarkastuslautakunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle
tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.
___________

§ 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy arviointikertomuksen 2019.

Arviointikertomus LIITE § 9

TARKASTUSLAUTAKUNTA:
1) ehdottaa, että valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan arvioin-
tikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi
2) kehottaa hallitusta seuraavan talousarvio-, suunnitelma- ja tilin-
päätösvalmistelun yhteydessä huomioimaan kertomuksen huomiot
3) pyytää hallitukselta selvitystä arviointikertomuksen huomioista
niin, että selvitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa loka-
kuussa 2020, minkä jälkeen se annetaan tarkastuslautakunnalle ja
sairaanhoitopiirin valtuustolle tiedoksi.

VALTUUSTO:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Tarkastuslautakunta 40 28.4.2020
Valtuusto 10 22.6.2020

§ 40 VUODEN 2019 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

KuntaL § 125: Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa
esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväk-
syttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johta-
valle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai
valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuk-
sessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa
valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä
muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskerto-
mus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto
päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

JHT-tilintarkastaja Andreas Holmgård antaa tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 tilintarkas-
tuskertomuksen, joka ei sisällä KuntaL:n 125 §:n mukaisia muistutuksia.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta:

Valtuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2) vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen
3)  myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuu-

vapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.
____________

jatkuu..
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 10 22.6.2019

§ 10 Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen, vuoden 2019 tilintarkastuskerto-
muksen merkitseminen tiedoksi sekä vastuuvapauden myöntäminen

LIITE § 10/1 Hallituksen tilinpäätöskäsittely 2.3.2019 /§ 36
LIITE § 10/2 BDO Audiator Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
LIITE § 10/3 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2019

TARKASTUSLAUTAKUNTA: ehdottaa, että valtuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2) vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen
3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhalti-

joille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

VALTUUSTO:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 62 27.4.2020
Valtuusto 11 22.6.2020

§ 62 Lisäys Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen 2019
Shp:n joht. 21

Hallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ennen kuin koronapandemia alkoi vaikuttaa
Suomeen ja Vaasan sairaanhoitopiiriin. Virus on maalis-huhtikuun aikana levinnyt koko maa-
ilmaan, ja sen taloudelliset ja toiminnalliset seuraukset sairaanhoitopiirille tulevat olemaan
merkittävät. Tilintarkastajat ovat kehottaneet sairaanhoitopiiriä tekemään toimintakerto-
mukseen lisäyksen, jossa selvitetään pandemian vaikutuksia.

Alla oleva teksti lisätään sivulle 4 kohtaan 3.1.1 piirin johtajan katsaus.

Koronapandemian vaikutukset toimintaan vuonna 2020
Uusi koronavirus lähti leviämään Kiinasta joulukuussa 2019. Maailman terveysjärjestön mu-
kaan koronavirus on pandemia, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan. Uuteen koronaviruk-
seen ei  ole mitään tiettyä lääkettä,  eikä sitä vastaan ole myöskään olemassa vielä rokotetta.
Koronavirus muutti koko sairaanhoitopiirin toiminnan hyvin nopeasti ja sillä tulee olemaan
merkittävät vaikutukset koko piirin toimintaan vielä pitkän aikaa. Meidän tulee valmistautua
siihen, että suuri joukko ihmisiä tulee tarvitsemaan hoitoa sairaalan osastoilla ja osa tarvitsee
myös tehohoitoa.  Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee tehdä tilaa ja siirtää resursseja pan-
demian hoitoon normaaleja hoitoja supistamalla, jotta kykenemme varmistamaan riittävät re-
surssit, mikäli potilasmäärät kasvavat niin suuriksi kuin on ennustettu tai mikäli suuri osa
henkilöstöstä sairastuu tai joutuu karanteeniin. Normaalin hoidon tärkeimpien toimintojen
ylläpidossa on haastetta samalla kuin henkilökuntaa koulutetaan sisäisesti uusiin tehtäviin.
Riippuen pandemian leviämisestä ja sen kestosta, arvioidaan nettokustannuksen olevan 22
miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana. Se myös tarkoittaa sitä, että elektiivistä hoitoa siirretään
eteenpäin ja tulemme mahdollisesti tarvitsemaan enemmän resursseja vuoden 2021 aikana
varmistamaan sen, että asukkaat saavat tarvitsemansa hoidon. Pandemia on jättänyt suuren
taloudellisen vaikutuksen yhteiskuntaan ja näin ollen myös jäsenkuntiin, mikä luo vielä enem-
män painetta toimenpiteisiin ja toiminnan tehostamiseen jatkossa.

SHP:n JOHT.:
 ehdottaa, että hallitus hyväksyy omalta osaltaan lisäyksen ja an-
 taa tilinpäätöksen lisäyksineen valtuuston hyväksyttäväksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 62 27.4.2020
Valtuusto 11 22.6.2020

§ 11 Lisäys Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen 2019

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy lisäyksen.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 94 8.6.2020
Valtuusto 12 22.6.2020

§ 94 Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön muuttaminen
HJ 21

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee
kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin
niistä asioista, jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on nouda-
tettava hallintosäännön määräyksiä.

Vaasan sairaanhoitopiirin voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty 20.3.2017 § 7, jonka
jälkeen hallintosääntöön on tehty päivityksiä kolme kertaa.

Hallintosäännön päivityskierroksella on tarkennettu päätösvallan katvealueita sekä lisätty
lainsäädännön muutoksista tulleet päivitystarpeet, kuten tiedonhallintalain edellyttämät vaa-
timukset. Samalla hallintosääntöön on tehty teknisiä tarkennuksia.

Luonnos Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännöksi esitettynä tärkeimmillä muutoksilla on
oheismateriaalina.

Ehdotus muutettuun hallintosääntöön LIITE § 94

HJ: ehdottaa, että hallitus
1. käy keskustelua hallintosääntöluonnoksesta.
2. päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset Vaasan

sairaanhoitopiirin hallintosääntöön.

HALL: hyväksi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus antoi hallintojohtajalle valtuudet tehdä hallintosääntöön
teknisiä korjauksia ennen valtuuston kokousta.
___________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 94 8.6.2020
Valtuusto 12 22.6.2020

§ 12 Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön muuttaminen

Ehdotus muutettuun hallintosääntöön LIITE § 12
Lisämateriaalina ehdotus muutettuun hallintosääntöön, muutokset merkattuina.

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy muutetun hallintosäännön.

VALT:
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Hallitus 95 8.6.2020
Valtuusto 13 22.6.2020

§ 95 Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen ja omistajaohjauksen ohjeen
muuttaminen

HJ 22
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää mm. omistajaohjauksen periaatteista
konserniohjeesta. Vaasan sairaanhoitopiiri ei tällä hetkellä tarvitse konserniohjetta, koska sen
omistuksessa on vain yksi pieni tytäryhteisö. Sen sijaan sairaanhoitopiirillä on nykyään useita
osakkuusyhteisöjä sekä pienosakkuuksia eri yhteisöissä. Tämän vuoksi valtuuston on hyväk-
syttävä omistajaohjauksen periaatteet.

Omistajaohjauksen operatiivinen vastuu kuuluu hallitukselle. Hallitus on hyväksynyt omista-
jaohjauksen ohjeen sekä siirtänyt toimivaltaa kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti omis-
tajaohjausjaostolle.

Virkamiestyönä tehdyssä omistajaohjauksen kehittämistyössä on laadittu kaksi erillistä asia-
kirjaa: strateginen omistajaohjauksen periaatteet sekä operatiivisempi omistajaohjauksen
ohje.

Luonnokset omistajaohjauksen periaatteiksi ja sekä omistajaohjauksen ohjeeksi ovat liitteenä.
LIITE § 95/1-2

HJ: ehdottaa, että hallitus
1. päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Vaasan sairaanhoi-

topiirin omistajaohjauksen periaatteet.
2. päättää hyväksyä omistajaohjauksen ohjeen.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
___________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 95 8.6.2020
Valtuusto 13 22.6.2020

§ 13 Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen

Omistajauksen periaatteet LIITE § 13

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy omistajaohjauksen periaatteet.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 96 8.6.2020
Valtuusto 14 22.6.2020

§ 96 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimus
HJ 23

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta yhdenvertai-
silla periaatteilla lainsäädännön mukaisen erikoissairaanhoidon ja huolehtii siltä osin sairaan-
hoitopiirin lakisääteisistä velvoitteista.

Kuntayhtymä voi niille jäsenkunnille, jotka niin päättävät, lisäksi järjestää lakisääteiset sosi-
aali- ja perusterveydenhuollon palvelut alueen väestölle siltä osin kuin kunnat ovat siirtäneet
kuntalain 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maa-
lahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri.

Kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen ja perussopimus tulee
voimaan 1.1.2021.

HJ: ehdottaa, että
1. hallitus merkitsee perussopimuksen voimaantulon tiedoksi.
2. hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee perussopimuksen

voimaantulon tiedoksi.

HALL: hyväksi ehdotuksen.

__________

§ 14 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimus

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee perussopimuksen voimaantulon
tiedoksi.

VALT:
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Hallitus 53 23.3.2020
Valtuusto 15 22.6.2020

§ 53 Henkilöstöraportti 2019
HJ 8

Henkilöstöjaosto on hyväksynyt henkilöstöraportin 27.2.2020 ja toivoo, että se annetaan
hallitukselle tiedoksi.

Henkilöstöraportti 2019 liitteenä LIITE § 53

HJ: esittää, että hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

HALL: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________

§ 15 Henkilöstöraportti 2019

Henkilöstöraportti 2019 LIITE § 15

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi.

VALT:
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Hallitus 69 27.4.2020
Valtuusto 16 22.6.2020

§ 69 Laaturaportti 2019
JYH 4

Laaturaportti on kooste edellisen vuoden kehittämis- ja turvallisuustyöstä. Raportti on järjes-
tyksessään kahdeksas, ja se on laadittu moniammatillisena yhteistyönä. Laaturaportin tarkoi-
tuksena on tukea ja systematisoida toiminnan kehittämistä. Raporttiin on eri asiantuntijoiden
toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja katsaus tulevaan laatutyön, potilasturvallisuuden, ko-
konaisturvallisuuden, potilasasiamiestoiminnan, potilasvakuutuspäätösten, asiakaspalaut-
teen, tietosuojan, sairaalahygienian, radiologian, sädehoidon ja hoitoisuusluokitusten näkö-
kulmasta. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa henkilöstölle, poti-
laille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä.

LIITE § 69

JYH:  esittää, että hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja vie raportin
 valtuustolle tiedoksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________

§ 16 Laaturaportti 2019

Laaturaportti 2019 LIITE § 16

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi.

VALT:
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 79 25.5.2020
Valtuusto 17 22.6.2020

§ 79 Päivitys kelpoisuus- ja kielitaitosääntöön
HJ 14

Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö on tarkistettu ja päivitetty. Siitä on poistettu monia ammatti-
nimikkeitä sen seurauksena, että monia tukitoimintoja on ulkoistettu. Lisäksi olemme saaneet
monta uutta ammattinimikettä sen jälkeen, kun sääntö viimeksi käsiteltiin 18.6.2018.
Menneenä vuonna on useissa tilaisuuksissa keskusteltu sekä viranhaltijatasolla että poliitti-
sella tasolla siitä, miten voisimme nostaa kaksikielisyyden esiin rikkautena ja vetovoimateki-
jänä, samalla kun pyrimme kaikin tavoin turvaamaan organisaation kaksikielisyyden.

Kaksikielisyys tulee rekrytointitilanteissa vahvasti esiin, sillä kielitaitovaatimukset koskevat
kaikkia virkoja ja toimia. Kielitaito on yksi kelpoisuusvaatimuksista, joten kielitaidon osoitta-
miselle on olemassa säännöt. Valtioneuvosto on antanut asetuksen suomen ja ruotsin kielen
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa, mutta sen lisäksi sairaanhoitopiiri on nykyisessä
säännössään vahvistanut eräitä muitakin kelpoisuuden antavia vaihtoehtoja (yleisessä kieli-
tutkinnossa helpompi asteikko, kyseisellä kielellä käyty ammatti- tai lukiokoulutus, ylioppi-
lastutkintotodistuksen arvosana). Vaikka kielitaitovaatimuksia on väljennetty, on kielitaito-
vaatimukset koettu rekrytointitilanteissa esteenä. Yleisiä kielitutkintoja on usein kritisoitu
siitä,  että ne laaja-alaisia ja vaikeita,  ja on sanottu, että niiden sijaan meillä pitäisi  olla toi-
mialaan paremmin soveltuva kielikoe. Asiaa on selvitetty opetushallituksen virkamiehen
kanssa, mutta opetushallituksella ei ole aikomusta laatia kielikoetta, joka olisi mukautettu so-
siaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Viranhaltijatasolla on kuitenkin suunniteltu, että sairaala voisi ottaa käyttöön oman kieliko-
keen, jossa kielitaidot arvioitaisiin sairaalan ja alan tarpeiden pohjalta. Kielikoe sisältäisi sekä
kirjallisen että suullisen osion ja koe tehtäisiin selkeällä ja luotettavalla tavalla esimerkiksi
niin, että puolueeton ryhmä arvioisi kokeen. Kielikoetta voitaisiin soveltaa myös rekrytointiti-
lanteissa. Uusi kielikoe koskisi vain toimenhaltijoita, sillä viranhaltijoiden tulisi edelleen osoit-
taa kielitaitonsa valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Hallitus voisi jatkossakin myöntää eri-
vapauden kielitaitovaatimuksista, mikäli erityiset syyt niin vaativat.

Muutosehdotus LIITE § 79/1
Henkilöstöjaoston pöytäkirjanote LIITE § 79/2

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä ehdotuksen uudeksi
kelpoisuus- ja kielitaitosäännöksi

HALL: Hallintojohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen
uudeksi kelpoisuus- ja kielitaitosäännöksi.
Hyväksyi hallintojohtajan muutetun ehdotuksen.

________
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Valtuusto 17 22.6.2020

§ 17 Päivitys kelpoisuus- ja kielitaitosääntöön

Muutosehdotus LIITE § 17/1
Henkilöstöjaoston pöytäkirjanote LIITE § 17/2

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen uudeksi kelpoisuus-
ja kielitaitosäännöksi.

VALT:


