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Valtuusto    § 31      19.10.2020 
 
 
 

§ 31 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 § 31 

 

 

Puheenjohtaja Gösta Willman avasi kokouksen klo 10.00.  

 

Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 29 valtuutettua ja 2 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    § 32      19.10.2020 

 

 

 

§ 32 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 Ulla-Maj Salin ja Säde Salo-Somppi. 

 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla-Maj Salin ja Säde Salo-Somppi. 

________ 
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Valtuusto    § 33     19.10.2020 
 
 
 

§ 33 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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VSHPHallitus    § 127     28.9.2020 
Valtuusto    § 34    19.10.2020 
 
 
 

§ 127 Talousarviomuutokset 2020  

 

Joht. 41 

Vaasan sairaanhoitopiirille on aiemmin tänä vuonna myönnetty valtionavustusta useisiin 

hankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 13.5.2020 Vaasan sairaanhoitopiirille 

valtionavustusta potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen toimintaa varten ja samalla sille 

annettiin kansallinen koordinointivastuu. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö päätti 29.6.2020 

avustaa rakenneuudistushanketta sekä tulevaisuuden sote-keskushanketta, jotka molemmat ovat 

osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, mutta avustukset ovat samalla myös tervetulleita 

hyvinvointikuntayhtymän suunnittelun kannalta.  

 

Sekä potilas- ja asiakasturvallisuuskeskus- että rakenneuudistushankkeessa on 20 prosentin 

omarahoitusosuus, mutta se muodostuu lähinnä omasta työstä ja henkilöstökuluista, joita on 

muutoinkin sairaanhoitopiirissä ja muissa hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa. 

Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen ei vaadita omaa osuutta, vaan koko summa saadaan 

valtionavustuksena. Talousarviomuutos on kustannusneutraali eikä kasvata kuntien 

maksuosuuksia eli tulot ja menot budjetoidaan lisätalousarvioon ja ne ovat yhtä suuret kuin 

myönnetty valtionosuus.  

 

Valtionavustus on kokonaisuudessaan 12,17 miljoonaa euroa ja jakautuu usealle vuodelle. 

Rakenneuudistushanke toteutetaan vuosina 2020–2021 ja tulevaisuuden sote-keskus 2020–

2022. Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskusta koskeva päätös on voimassa kolme vuotta 

edellyttäen, että valtion talousarvioon varataan määräraha sitä varten. Käyttämättä jääneet varat 

voidaan käyttää kahden vuoden kuluessa budjettivuoden päättymisestä, joten koko summaa ei 

tarvitse käyttää vuoden aikana. Avustusten kokonaisvaikutus vuoden 2020 talousarvioon on 2,86 

miljoonaa euroa. 

 

Kuntayhtymän rakennukset ja niiden jäännösarvot on käyty läpi, ja tilat, jotka puretaan, otetaan 

pois käytöstä tai perusparannetaan piakkoin, voidaan poistaa. Näin on toimittava, jotta piirillä ei 

ole poistamatonta jäännöstä vanhoista kunnostuksista, kun uusia poistoja aletaan tehdä tai kun 

tilat puretaan. Huutoniemen kiinteistöä ei ole tässä vaiheessa huomioitu, sillä kaikki olemassa 

olevat arvot ovat korkeampia kuin nykyinen tasearvo.  

 

Ylimääräisten poistojen aiheuttamat lisäkulut ovat 2,5 miljoonaa euroa, mutta ne eivät kasvata 

kuntien maksuosuuksia, sillä ne rahoitetaan satunnaisilla tuotoilla, jotka syntyivät 

laboratoriotoiminnan siirtyessä Fimlabille. Nämä satunnaiset tapahtumat eivät vaikuta 

toiminnan kuluihin.  

 

Ehdotus talousarviomuutoksiksi 2020     LIITE § 127 

jatkuu... 
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VSHPHallitus    § 127     28.9.2020 
Valtuusto    § 34    19.10.2020 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että  

1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2020 

käyttötalousarvion muutokset, jotka johtuvat valtionavustukseen 

oikeutetuista hankkeista 

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän talousarviomuutoksen, 

joka koskee käytöstä poistettaville tai piakkoin perusparannettaville 

kiinteistöille tehtäviä ylimääräisiä poistoja. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 

 
 

 

§ 34 Talousarviomuutokset 2020 

 

Ehdotus talousarviomuutoksiksi 2020      LIITE § 34 
 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto 

1. hyväksyy vuoden 2020 käyttötalousarvion muutokset, jotka 

johtuvat valtionavustukseen oikeutetuista hankkeista 

2. hyväksyy talousarviomuutoksen, joka koskee käytöstä poistettaville 

tai piakkoin perusparannettaville kiinteistöille tehtäviä ylimääräisiä 

poistoja. 

  
 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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Hallitus    § 14    28.9.2020 
Valtuusto    § 35    19.10.2020 
 
 
 

§ 14 Johtajavirkojen perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään 

 

Joht. 3 
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. Vaasan 

sairaanhoitopiirin hallintosäännön 37 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta. 

Sairaanhoitopiirin valtuusto kokoontuu 19.10.2020 perustamaan seuraavat valmistelun kannalta 

keskeiset virat. Virat ovat vakituisia ja valitut viranhaltijat siirtyvät Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymään liikkeenluovutuksella toiminnan käynnistyessä. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on päättänyt (15.9.2020 § 14) ehdottaa 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymään perustetaan johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, 

sosiaalijohtajan, strategiajohtajan, laatujohtajan ja toimialajohtajien virat. 

 

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. 

 

Johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, sosiaalijohtajan sekä strategiajohtajan ja laatujohtajan 

virkojen sekä jo perustetun hallintojohtajan virka esitetään rekrytoitavan siten, että poliittinen 

ohjausryhmä käsittelee valintoja 13.10 ja hallitus tekee virkavalinnat 26.10. 

 

Toimialajohtajien virkojen täytössä huomioidaan, miten organisaatiorakenne muotoutuu ja 

kuudesta perustettavaksi esitetystä virasta tullaan täyttämään 0–6 virkaa tarpeen mukaan. 

 

Poliittinen ohjausryhmä esittää, että näiden vuonna 2020 tapahtuvien virkavalintojen jälkeen 

rekrytointityöryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja jatkorekrytoinnit tapahtuvat hyvinvointialueen 

hallintosäännön mukaisesti. 

 

jatkuu.. 
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Hallitus    § 14    28.9.2020 
Valtuusto    § 35    19.10.2020 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että  

1. hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa seuraavat virat 

hyvinvointialueen kuntayhtymään: johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, sosiaalijohtaja, strategiajohtaja ja laatujohtaja. 

2. hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa kuusi (6) 

toimialajohtajan virkaa 

3. hallitus päättää, että vuoden 2021 alusta alkaen Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän johtavat viranhaltijat 

rekrytoidaan hallintosäännön mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 35 Johtajavirkojen perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään  

 
HALL: ehdottaa, että  

1. valtuusto perustaa seuraavat virat hyvinvointialueen 

kuntayhtymään: johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, sosiaalijohtaja, 

strategiajohtaja ja laatujohtaja. 

2. valtuusto perustaa kuusi (6) toimialajohtajan virkaa 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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Valtuusto    § 36    19.10.2020 

 
 
 
 
 

§ 36 Muut mahdolliset asiat 

 

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole. 
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Valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Valtuuston kokous    19.10.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 31-33, 35-36 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.  

 

Pykälät: 34 

 

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. 

 



Pöytäkirja sivu 

12 (13) 

nr 3/2020 

 

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
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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 22.10.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
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RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 154
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Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 152

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 2

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

1 Jakobstad 20 Haldin Annica x 6,7
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19208 Suojoki Marcus x 6,7
(Yli-Pelkola Kim)

Kronqvist Bengt x 6,7
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1246 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola
   Mustasaari (Jungerstam Susanne) x 6,7

19448 Salin Ulla-Maj x 6,7
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael x 6,7
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina x 1,5
2077 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena x 1,5
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick x 3,5
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6486 Perjus Mikael x 3,5
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari x 3,0
   Laihia (Aro Erkki)

8017 Knuuti Teemu x 3,0
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde x 3,0
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel x 3,0
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5417 Bredbacka Bernhard x 3,0
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann x 3,0
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5475 Skinnar Sture x 3,0
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta x 4,0
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7464 Palm Maria x 4,0
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne) x 3,3

9479 Granlund Gun x 3,3

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim x 3,3

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger x 4,0

11081 (Lillqvist Anja)

Berger Helena x 4,0

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor x 4,0

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi x 8,8

    Vaasa (Heimo Hokkanen)

67636 Moisio Harri x 8,8

178/4=44,5 max. 1/4 (Moisio Päivi)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit x 8,8

(Somppi Sari)

Hellman Per x 8,8

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha x 8,8

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell x 7,0

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6461 Jusslin Gunilla

(Ohlis Carita)

154

TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 152 0,0 0,0 0,0

169495

Frånvarande 

Poissa 2

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ

BILAGA / LIITE § 31a


