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Valtuusto    § 6      29.3.2021 
 
 
 

§ 6 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 § 6 

 

 

Puheenjohtaja Gösta Willman avasi kokouksen klo 10.02.  

 

Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 32 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Todettiin, että 

ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6 §:n mukaisesti ja kaikki kunnat Kaskista lukuun 

ottamatta olivat edustettuina. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 
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Valtuusto    § 7     29.3.2021 

 

 

 

§ 7 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 Daniel Svenlin ja Helena Berger. 

 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Daniel Svenlin ja Helena Berger. 

________ 
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Valtuusto    § 8     29.3.2021 
 
 
 

§ 8 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. 

 

 

Valtuutettu Marit Nilsson-Väre oli pois kokouksesta klo 10.33-10.42. 

 

Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen. 

________ 
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VSHPHallitus    § 29    22.3.2021 
Valtuusto     § 9    29.3.2021 
 
 
 

§ 29 Investointibudjettiin tehtävät muutokset 2021 

Joht 9 

Vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä oli selvää, että hyvinvointialueen it-

investointeihin tarvittaisiin lisätalousarvio, mutta suunnittelun alkuvaiheessa ei ollut vielä 

laskelmia sen suuruudesta.  

Hyvinvointialueen suunnittelun ja valmistelun edetessä on käynyt selväksi, että organisaation on 

tulevina vuosina tehtävä mittavia panostuksia yhteiseen it-rakenteeseen ja toimivaan 

it-infrastruktuuriin. Muutos toteutetaan asteittain, mutta ennen kuin Aster Bothnia otetaan 

käyttöön, on ryhdyttävä toimenpiteisiin niin, että eri organisaatioiden nykyisistä järjestelmistä 

saadaan toimiva kokonaisuus. Eräisiin ehdottoman välttämättömiin toimenpiteisiin on 

ryhdyttävä välittömästi. 

 

On suunniteltava ja luotava uudet www-sivut ja yhteinen intranet. Uusi organisaatio tarvitsee 

yhteiset sähköpostiosoitteet, uuden asiakirja- ja asianhallintajärjestelmän, seurantajärjestelmän 

asiakkaiden ja potilaiden antamalle palautteelle sekä toiminnansuunnittelujärjestelmän. 

Olemassa oleviin järjestelmiin on lisäksi tehtävä muutoksia rakentaessamme täysin uutta 

organisaatiota rinnakkain nykyisen kanssa. Tämä käsittää uuden organisaatiomallin, uudet 

yksiköt ja uuden tilikartan taloushallintoon ja HR-järjestelmiin, robotiikan henkilöstön siirroille 

järjestelmien sisällä sekä integraation ja integraatiotyön järjestelmiin. Lisäksi siihen kuuluu 

muun muassa olemassa olevien potilastietojärjestelmien integroiminen potilas- ja 

kuntalaskutusta varten. 

 

Vuoden 2021 talousarvioon ehdotetaan sisällytettävän 4,5 milj. euron it-investointikokonaisuus, 

josta 1 milj. euroa on varattu kokonaisuuden suunnitteluun, asiakirja- ja 

asianhallintajärjestelmään sekä www- ja intranet-sivujen rakentamiseen kumpaankin 0,5 milj. 

euroa ja loput varataan erilaisiin muutoksiin ja integraatioihin järjestelmissä sekä pienehköihin 

hankintoihin. Nämä investoinnit ovat välttämättömiä, jotta toiminta voidaan aloittaa 1.1.2022. 

Muut investoinnit sen sijaan tehdään tulevina vuosina. Pohjanmaan hyvinvointialueen 

valmistelun ohjausryhmä, 23.2.2021, on käsitellyt talousarviomuutoksen ja hyväksyy asian 

vietäväksi eteenpäin hallitukselle ja valtuustolle. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2021 

investointibudjettiin tehtävät muutokset, yhteensä 4,5 milj. euroa. 

 

HALL: talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 10.17. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 

 
 

jatkuu.. 
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Valtuusto     § 9    29.3.2021 
 
 
 

§ 9 Investointibudjettiin tehtävät muutokset 2021 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 investointibudjettiin 

tehtävät muutokset, yhteensä 4,5 milj. euroa. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

  ________ 
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HYKYHallitus    § 27    22.3.2021 
Valtuusto     § 10    29.3.2021 
 
 
 

§ 27 Kelpoisuussääntö, osa 1. 

Joht. 16 
Rekrytointikierros 2, jossa rekrytoidaan keskijohtoa ja eräitä asiantuntijoita, sisältää niin monta 

erilaista ammattinimikettä ja tehtävää, että on tullut ajankohtaiseksi laatia kelpoisuussääntö, 

jossa vahvistetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen virkoja ja toimia koskevat muodolliset 

pätevyysvaatimukset. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän virkojen ja toimien 

kelpoisuusehdoista ja kielitaitovaatimuksista päättää valtuusto.  

Suuren ammattinimikemäärän vuoksi kelpoisuussääntö valmistellaan kahdessa osassa, siten että 

osan 1 ehdotetaan sisältävän  

• viranhaltijat, jotka on jo palkattu hyvinvointialueelle 

• johtavat viranhaltijat ja eräät asiantuntijat, jotka siirretään ilman erillistä rekrytointia 

(tehtävät, joissa on vain yksi hoitaja) 

• virat ja toimet, jotka julistetaan sisäisesti haettaviksi huhtikuussa 2021. 

 

Hakuilmoituksissa voidaan muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi kuvata lähemmin sitä 

osaamista ja niitä ominaisuuksia, joita hakijoilta odotetaan. 

 

Kuntayhtymän muiden virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan osassa 2. Se 

koskee pääasiassa henkilöstöä, joka siirretään uuteen organisaatioon siirtosopimuksen nojalla.  

 

Ehdotus kelpoisuussäännöksi      LIITE § 27 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus  

- hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen kelpoisuussäännöksi liitteen 

1 mukaisesti   

- ehdottaa valtuuston päättävän kelpoisuus- ja kielitaito-

vaatimuksista kelpoisuussääntöä koskevan ehdotuksen mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen sillä edellytyksellä, että 

poliittinen ohjausryhmä hyväksyy ehdotuksen osaltaan. 

 

 Hallitus päätti lisätä kelpoisuussääntöön geriatrian ylilääkärin viran ja 

antaa HR-johtajalle valtuudet tarkentaa viran kelpoisuusehtoja sekä 

tehdä muita teknisiä muutoksia ennen valtuuston kokousta. 

 ________ 

 

 
 
 

jatkuu...  
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Valtuusto     § 10    29.3.2021 

 

 

§ 10 Kelpoisuussääntö, osa 1 

 
Asia käsiteltiin hallituksen kokouksen jälkeen 23.3.2021 poliittisen ohjausryhmän kokouksessa.  

 

Ote poliittisen ohjausryhmän kokouspöytäkirjasta 23.3.2021 § 8  LIITE § 10/1 

Ehdotus kelpoisuussäännöksi      LIITE § 10/2 

 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kelpoisuussäännön. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 

 Valtuusto päätti muuttaa kelpoisuusääntöä liitteen § 10/3 mukaisilla 

korjauksilla. 

  ________ 
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HYKYHallitus    § 28     22.3.2021 
Valtuusto     § 11    29.3.2021 
 
 
 

§ 28 Virkojen ja toimien perustaminen 

Joht. 17 
Pohjanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä on valmistellut rekrytointikierrosta 2, jossa 

rekrytoidaan keskijohtoa ja asiantuntijoita. Rekrytointi toteutetaan sisäisenä rekrytointina, ja se 

suunnataan hyvinvointialueeseen, K5:een ja sairaanhoitopiiriin, kuuluvien kuntien henkilöstölle.  

Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että paikkojen määrä ei saa ylittää organisaatioissa tällä 

hetkellä olevien virkojen ja toimien määrää. 

 

Sekä henkilöstön että toiminnan kannalta on tarpeen valmistella organisaatiota jo hyvissä ajoin, 

niin että myös asianomaiset henkilöt tietävät, minkä roolin he uudessa organisaatiossa saavat. 

Tehtäviin valittavat henkilöt osallistuvat valmistelutyöhön jo tämän vuoden aikana. 

Palvelussuhde alkaa kuitenkin vasta 1.1.2022. Tämä on viimeinen suuri rekrytointikierros vuonna 

2021. Muu henkilöstö siirtyy uuteen organisaatioon siirtosopimuksella. 

 

Hallintosäännön mukaan virat ja toimet perustaa valtuusto. Uudet virat ja toimet on perustettava, 

jotta rekrytoinnit voidaan saattaa loppuun.  

 

Suunnitelma uusista viroista ja toimista     LIITE § 28 

 

Hallituksen käsittelyn jälkeen asia käsitellään vielä ohjausryhmässä. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus  

- hyväksyy omalta osaltaan uusia virkoja ja toimia koskevan 

suunnitelman  

- ehdottaa valtuustolle, että virat ja toimet perustetaan liitteessä 1 

olevan suunnitelman mukaisesti. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

 Hallitus päätti lisätä perustettavien virkojen listalle geriatrian 

ylilääkärin viran sairaalapalveluiden toimialalle. 

 ________ 

 

 

 

 

 

 

jatkuu… 
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Valtuusto     § 11    29.3.2021 

 

 

§ 11 Virkojen ja toimien perustaminen 

 

Suunnitelma uusista viroista ja toimista     LIITE § 11 

 

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy, että virat ja toimet perustetaan 

liitteessä olevan suunnitelman mukaisesti. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 
 ________ 
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VSHPHallitus    § 33    22.3.2021 
Valtuusto     § 12    29.3.2021 
 
 
 

§ 33 Laaturaportti 2020 

JYH 1 

Laaturaportti on kooste edellisen vuoden kehittämis- ja turvallisuustyöstä. Raportti on 

järjestyksessään yhdeksäs, ja se on laadittu moniammatillisena yhteistyönä. Laaturaportin 

tarkoituksena on tukea ja systematisoida toiminnan kehittämistä. Raporttiin on eri 

asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja katsaus tulevaan laatutyön, 

potilasturvallisuuden, kokonaisturvallisuuden, potilasasiamiestoiminnan, potilasvakuutus-

päätösten, asiakaspalautteen, tietosuojan, sairaalahygienian, radiologian, sädehoidon ja 

hoitoisuusluokitusten näkökulmasta. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa 

tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta ja 

kehittämistyöstä. 

 

          LIITE § 33 

 

JOHT: esittää, että hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja vie raportin 

valtuustolle tiedoksi. 

 

HALL: laatujohtaja Mari Plukka oli kokouksessa esittelemässä asiaa klo 
10.27-10.51. Plukka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

 
 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 
 
  

§ 12 Laaturaportti 2020 

 

Laaturaportti        LIITE § 12 

 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 
 ________ 
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VSHPHallitus    § 34    22.3.2021 
Valtuusto     § 13    29.3.2021 
 
 
 

§ 34 Aloite opiskelijaohjauksen korvauksesta 

JYH 2 
Valtuutettu Päivi Karppi on tehnyt valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 25.1.2021 § 5. 

Aloitteessa esitetään, että jatkossa Vaasan sairaanhoitopiirissä opiskeluohjauksesta maksetaan 

rahallinen korvaus (viisi euroa) jokaisesta ohjauspäivästä ohjanneelle työntekijälle. Hallitus on 

kokouksessaan 22.2.2021 § 21 lähettänyt valtuustoaloitteen johtajaylihoitajalle valmisteltavaksi. 

 

Vaasan keskussairaala toimii opetussairaalana. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat 

velvollisia osallistumaan terveydenhuoltoalan koulutustoimintaan siten kuin siitä sovitaan 

kuntayhtymän ja koulutuksen järjestäjän kesken. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettujen ammattitutkintojen (esim. sairaanhoitaja, 

terveydenhoitaja, kätilö) koulutusaika on noin 3,5 - 4,5 vuotta ja 210 – 270 opintopistettä. 

Opiskelusta harjoittelun osuus on noin 35 – 45 %. Lähihoitajaopiskelijoiden 

työssäoppimiskoulutus on vähintään 20 opintoviikkoa tai opiskelu voi tapahtua 

oppisopimuskoulutuksena. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun/työssäoppimisen tavoitteena 

on tarjota opiskelijalle ammattitaitoa kehittäviä oppimiskokemuksia. 

Harjoitteluun/työssäoppimiseen kuuluu opiskelijan ammatillisuuden, osaamisen ja 

työelämätaitojen kehittäminen sekä organisaation toimintatapojen omaksuminen. 

Opiskelijaohjaaja on tärkeä henkilö opiskelijan oppimisen tukijana ja ammatillisuuden 

kehittäjänä ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa. Lisäksi opiskelijoiden 

harjoittelu/työssäoppimisjaksot ovat erinomaisia mahdollisuuksia työnantajille rekrytoida 

tulevaa hoitohenkilökuntaa. 

 

Sairaanhoitopiirin hallituksessa 16.1.2013 § 23 on käsitelty Vaasan alueen 

ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten maksamia ohjauspalkkioita opiskelijoista, joilla 

on harjoittelujaksoja Vaasan keskussairaalassa. Tuolloin harjoittelukorvaukset puolitettiin ja 

oppilaitokset huolehtivat jatkossa LOVe (lääkehoidon verkkokoulutus) tenteistä ja sitoutuvat 

siihen, että klinikkaopettaja on sairaalan käytössä sovitulla tavalla. 

 

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

(531/2017) 73 §:n mukaan koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta 

korvausta koulutussopimustyöpaikan tarjoajalle. Näin ollen Vaasan ammatillinen oppilaitos 

(Vamia) ja Yrkesakademin i Österbotten eivät ole maksaneet ohjauspalkkioita vuoden 2017 

jälkeen. Muiden kuin Vaasan alueen ammattikorkeakoulujen kanssa solmitaan erillissopimus, 

missä ohjauskorvaus on 8,41 €/opiskelija ja suojavaatekorvaus on 8,60 €/opiskelija/viikko (=5 

pv.). 

 

 

jatkuu… 
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VSHPHallitus    § 34    22.3.2021 
Valtuusto     § 13    29.3.2021 

 

 

Vaasan keskussairaalan ja oppilaitosten keskinäisten sopimuksien mukaan keskussairaalalla on 

velvoitteita seuraavasti: 

a) järjestää opiskelijoille ja heidän opintojaan ohjaavalle koulun henkilökunnalle hyvät toiminta-

, opiskelu, ja näyttömahdollisuudet sairaanhoitolaitoksessa olevia toimitiloja ja varusteita 

käyttäen, ettei se ole rajoita tai vaikeuta sairaanhoitolaitoksen lakisääteisten tehtävien 

suoritusta; 

b) määrätä keskussairaalan henkilökunnan suorittamaan ohjaus-, opetus- ja arviointitehtäviä 

sekä nimetä jokaiselle opiskelijalle ohjaaja; 

c) varata opiskelijalle mahdollisuus käyttää henkilökunnan ruokalan palveluksia; sekä 

d) järjestää suojavaatteet koulujen opiskelijoille ja huolehtii suojavaatetuksen huollosta sekä 

osoittaa pukeutumistilat. 

 

Sosiaali- ja terveydenalan opiskelijoita on keskussairaalassa vuosittain ollut noin 1.100 – 1.300 ja 

harjoittelupäiviä on noin 18.000 – 20.000. Poikkeuksena oli vuosi 2020, jolloin 

pandemiatilanteesta johtuen opiskelijoiden harjoittelu keskeytettiin yhteensä 13 viikoksi. 

 

Jokaisen harjoittelujakson jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta ohjauksen 

laadusta. Palaute annetaan kansallisen Cles-kyselymittariston avulla, jossa arvoasteikko on 1–10 

(1=Täysin eri mieltä, 10=Täysin samaa mieltä). Vuonna 2020 noin puolet harjoittelussa olleista 

opiskelijoista vastasi kyselyyn. Opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen (ka 8,7) ja 

oppimiseensa harjoittelujaksolla (ka 8,7). 

 

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) ja Yrkeshögskolan Novia (NOVIA) maksamat 

ohjauskorvaukset, jotka sisältävät myös suojavaatekorvaukset ovat olleet vuosittain 57.000 € 

lukuun ottamatta vuotta 2020. Muiden oppilaitosten korvaukset vaihtelevat vuosittain 

harjoittelussa olevien opiskelijoiden määrän mukaan. 

 

Kansallisesti ei ole olemassa yhtenäistä linjaa opiskelijakorvausten jyvittämisestä. Useassa 

keskussairaalassa korvaus on ohjautunut yksiköiden täydennyskoulutukseen ja työhyvinvoinnin 

kehittämiseen. Sairaanhoitopiirin alueella opiskelijaohjauskorvauksia on kohdennettu 

seuraavasti: 

- Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi: ohjaaja saa 5€/ohjauspäivä; 

- Närpiön kaupunki: 100€/opiskelija maksetaan ohjausta antavalle yksikölle yhteisöllisyyden 

vahvistamiseksi; 

- Oravainen-Mustasaari-Vöyri sosiaalihuolto ja terveydenhoito: korvausta maksetaan yksikölle 

yhteisöllisyyden vahvistamiseksi; sekä 

- Vaasan keskussairaala ja alueen muut kunnat/kuntainliitot eivät ole kohdentaneet 

opiskelijakorvauksia. 

 

Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän myötä vuoden 2022 alusta on uusittava ja 

yhtenäistettävä oppilaitosten kanssa tehtävät sopimukset opiskelijaohjaus- ja 

suojavaatekorvauksista. Samassa yhteydessä on yhtenäistettävä opiskelijakorvausten 

kohdentaminen.  

jatkuu… 
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VSHPHallitus    § 34    22.3.2021 
Valtuusto     § 13    29.3.2021 

 

 

 

Edellä esitetyn perusteella on tarkoituksenmukaista, että suunnitelma 

opiskelijaohjauskorvausten käytöstä laaditaan Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän 

valmistelun yhteydessä. 

 

Valtuustoaloite        LIITE § 34 

 

JYH:  esittää, että hallitus 

1. merkitsee selvityksen tiedokseen ja esittää selvityksen valtuustolle 

vastauksena valtuustoaloitteeseen. 

2. esittää valtuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun 

käsitellyksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 

 

   

 

§ 13 Aloite opiskelijaohjauksen korvauksesta 

 

Valtuustoaloite        LIITE § 13 

 

 

HALL: esittää, että valtuusto   

1. merkitsee selvityksen tiedoksi 

2. katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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Valtuusto    § 14    29.3.2021 

 
 
 
 
 

§ 14 Muut mahdolliset asiat 

 

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole. 
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Valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Valtuuston kokous    29.3.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 6-8, 12-14 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.  

 

Pykälät: 9-11 

 

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 

18 (19) 

nr 2/2021 

 

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: 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo  

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasa 

kirjaamo@vshp.fi  

 

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

klo 9-14. 

Puh: 06 213 1111 

 

Pöytäkirja on xx.x.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 


