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Valtuusto    § 15     7.6.2021 
 
 
 

§ 15 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 § 15 
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Valtuusto    § 16     7.6.2021 

 

 

 

§ 16 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 Bernhard Bredbacka ja Lili-Ann Brolund. 

 

 

 

     

 
  



Esityslista sivu 

5 (18) 

nr 3/2021 

 

Valtuusto    § 17     7.6.2021 
 
 
 
 
 

§ 17 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. 
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Tarkastuslautakunta   § 48    22.4.2021 
Valtuusto    § 18    7.6.2021 

 

 

 

 

§ 48 Vuoden 2020 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 hyväksyttävä 

ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle 

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, tilintarkastuskertomuksessa 

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, tilintarkastuskertomus 

ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää 

vastuuvapaudesta tilivelvollisille.  

 

Vastaava JHT-tilintarkastaja Andreas Holmgård antaa tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 

tilintarkastuskertomuksen, joka ei sisällä KuntaL:n 125 §:n mukaisia muistutuksia.  

 

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 
Tarkastuslautakunta: 

Valtuusto  

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

2) vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen   

3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille 

    viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
     ___________ 
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Valtuusto    § 18    7.6.2021 

 

 

 

 

§ 18 Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

 vastuuvapauden myöntäminen 

 
 
 

Hallituksen tilinpäätöskäsittely 22.2.2020 /§ 16     LIITE § 18/1  

BDO Audiator Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2020    LIITE § 18/2  

Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2020     LIITE § 18/3  

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: ehdottaa, että valtuusto 

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

2) vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen 

3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille 

vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. 

 

VALT:   
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Tarkastuslautakunta    § 43    13.4.2021 
Tarkastuslautakunta    § 50    22.4.2021 
Valtuusto     § 19    7.6.2021 

 

§ 43  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 — arviointikertomusluonnoksen ja 

 valmiiden osa-alueiden ensimmäinen käsittely 

 

Arviointikertomusluonnos valmiine osa-alueineen lähetetään lautakunnalle tämän kutsun 

erillisenä liitteenä viikolla 14 pääsiäisen jälkeen. Lautakunnalle esitellään kokouksessa luonnos, 

jota on täydennetty vielä lisää (mm. Kuntaliitosta saatavilla valtakunnallisilla tilastotiedoilla). 

Luonnosversio lähetetään lautakunnalle erikseen sähköisesti viimeistään 9.4.2021.   

    

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen rakenteesta ja sisällöstä ja 

muokkaa kertomusta yhteisen käsittelyn perusteella sekä päättää, ovatko 

lisäselvitykset yms. tarpeellisia kertomuksen 22.4.2021 tapahtuvaa 

loppukäsittelyä ajatellen.  

 

Päätös: Luonnos tehtyine muutoksineen hyväksyttiin jatkokäsittelyn perustaksi. 

Arviointikertomus käsitellään lopullisesti kokouksessa 22.4.2021. 

   _________________ 

 

§ 50  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 

 

Lautakunnan sihteeri on 22.4.2021 esittänyt lautakunnalle päivitetyn version vuoden 2020 

arviointikertomuksesta, joka lähetetään lautakunnalle tämän kokouskutsun yhteydessä. 

Sihteeri voi korjata/täydentää tekstiä vielä viikolla 16 joidenkin lukujen ja osa-alueiden 

osalta lautakunnan jäsenten antamien kommenttien mukaisesti. Arviointikertomuksen 

käsittely, muokkaaminen ja täydentäminen jatkuu kokouksessa. Kertomus hyväksytään ja 

allekirjoitetaan, kun lautakunta on hyväksynyt kertomuksen lopullisesti.   

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2020 

arviointikertomuksen ja ehdottaa, että valtuusto  

1) merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi    

2) kehottaa hallitusta huomioimaan toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä 

kertomuksessa esitetyt huomiot  

3) pyytää hallitukselta arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista selvitystä,  

joka annetaan uudelle valtuustolle tiedoksi syksyllä 2021.  

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 

    _____________ 
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Valtuusto     § 19    7.6.2021 
 
 
 
 

§ 19  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 

 

Arviointikertomus 2020       LIITE § 19 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA:  

1) ehdottaa, että valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan 

arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi 

2) kehottaa hallitusta huomioimaan toiminnan ja talouden 

suunnittelun yhteydessä kertomuksessa esitetyt huomiot 

3) pyytää hallitukselta arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista 

selvitystä, joka annetaan uudelle valtuustolle tiedoksi syksyllä 2021. 

 

VALT:   
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HykyHallitus    § 34    24.5.2021 
Valtuusto    § 20    7.6.2021 
 
 
 

§ 34 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia 

 

Joht. 20 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on hyväksynyt hyvinvointialueen 

strategian kokouksessaan 15.12.2020. Ohjausryhmä merkitsivät strategian viemisen hallitukselle 

ja valtuustolle tiedoksi 18.5.2021. 

          LIITE § 34 

 

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategian. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 

 
 
 
 

§ 20 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia    LIITE § 20 

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän strategian. 

 

VALT:  
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HykyHallitus    § 35     24.5.2021 
Valtuusto    § 21    7.6.2021 
 
 
 

§ 35 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen 

 

Joht. 21 
Perussopimus ja hallintosääntö ovat tärkeimmät kuntayhtymän toimintaa ohjaavat asiakirjat. 

Kuntalain (410/2015) mukaan kuntayhtymässä päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei sitä ole 

siirretty hallintosäännöllä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Kuntalain 14 §:n mukaan 

valtuusto päättää hallintosäännöstä ja lain 90 §:ssä on puolestaan säädetty niistä asioista, joista 

ainakin on annettava tarpeelliset määräykset hallintosäännössä. 

 

Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 13.10.2020 § 22 suunnitelman hallintosäännön 

laatimiseksi sekä käsitteli hallintosääntöä viidessä eri kokouksessa. Poliittisen ohjausryhmän 

käsittelyn jälkeen hallintosääntöluonnos lähetettiin jäsenkunnille ja henkilöstön edustajille 

lausunnoille. Lausuntokierros päättyi 30.3. ja lausuntokierroksen aikana annettiin yhteensä 14 

lausuntoa. Lausunnot otettiin huomioon hallintosäännön jatkovalmistelussa. 

 

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli lausuntokierroksen perusteella tarkentunutta 

hallintosääntöluonnosta vielä kokouksessaan 18.5. 

 

Hallintosääntöluonnos       LIITE § 35 

Lausuntoyhteenveto     Oheismateriaali § 35/1 

Kommentaariosa lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin Oheismateriaali § 35/2 

 

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön. 

 

HALL: Mari Lampinen-Tuomela poistui klo 11.55 ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen seuraavilla muutoksilla: 

- 15 §:än alkuun lisätään uusi momentti, jossa määrätään, että 

’Pohjanmaan enemmistökieli on ruotsi ja vähemmistökieli on 

suomi’. 

- 32.3 § muutetaan siten, että talousjohtaja ja HR-johtaja raportoivat 

kuntayhtymän johtajalle. 

 ________ 
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Valtuusto    § 21    7.6.2021 
 
 
 
 
 

§ 21 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen 

 
 

Hallintosääntöluonnos       LIITE § 21 

Lausuntoyhteenveto     Oheismateriaali § 21/1 

Kommentaariosa lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin Oheismateriaali § 21/2 

 
 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän hallintosäännön hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

 

VALT:  
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HykyHallitus    § 36     24.5.2021 
Valtuusto    § 22    7.6.2021 
 
 
 

§ 36 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän palkkio- ja matkustussäännön 

 hyväksyminen 

Joht. 22 
Teksti Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden 

taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosääntöön ei sisälly erillistä lukua taloudellisten 

etuuksien perusteista, vaan valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi erillinen luottamushenkilöiden 

palkkio- ja matkustussääntö.  

 

Poliittinen ohjausryhmä on käsitellyt luonnosta luottamushenkilöiden palkkio- ja 

matkustussäännöksi ensimmäisen kerran tammikuun kokouksessa sekä toisen kerran toukokuun 

kokouksessa. 

 

Luonnos luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöksi  LIITE § 36 

 

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän luottamushenkilöiden 

palkkio- ja matkustussäännön. 

 

HALL: Raija Kujanpää poistui klo 12.26 ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

Hallitus muutti ehdotusta siten, että hallituksen jäsenten 

kokouspalkkio korotetaan 180 euroon. Muiden toimielinten 

kokouspalkkio on 150 euroa. 

 ________ 

 
 

§ 22 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän palkkio- ja matkustussäännön 

 hyväksyminen 

 

Luonnos luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöksi  LIITE § 22 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

 

VALT:  
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HykyHallitus    § 38     24.5.2021 
Valtuusto    § 23    7.6.2021 
 
 
 

§ 38 Tahtotila Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollosta hyvinvointialueuudistuksessa 

Joht. 24 
Hallitus esittää hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaa uutta lainsäädäntöä. Hallitus antoi esityksen 

eduskunnalle 8.12.2020. 

 

Nykyisellään Soite tuottaa Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Marinin 

hallituksen antaman sote-laki ehdotuksen mukaan Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan 

hyvinvointialueeseen.   

 

Pohjanmaan tahtotilana on lähteä valmistelemaan tulevaa valtakunnallista 

hyvinvointialueuudistusta siitä lähtökohdasta, että Pohjanmaan hyvinvointialue toimii 

järjestämisvastuussa, mutta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tuottaa palvelut. 

 

Valmistelua ja ratkaisuja haetaan tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden väliaikaisten 

toimielinten kesken ja asia tuodaan lopulta päätöksentekoa varten Pohjanmaan ja Keski-

Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoille.  

 

Valmisteluun osallistetaan Kruunupyyn asukkaita ja luottamusmiehiä. 

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

tahtotilan. 
 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 

 
 
 

§ 23 Tahtotila Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollosta 

 hyvinvointialueuudistuksessa 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy tahtotilaan. 

 

VALT:  
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VSHPHallitus    § 53    24.5.2021 
Valtuusto    § 24    7.6.2021 
 
 
 

§ 53 Syksyn 2021 kokouspäivämäärät 

HJ 11 

Hallitukselle ehdotetaan seuraavat kokousajat syksyksi 2021: 

 

Maanantai 30.8.2021 klo 9 

Maanantai 27.9.2021 klo 9 

Maanantai 25.10.2021 klo 9 

Maanantai 22.11.2021 klo 9 

Maanantai 13.12.2021 klo 9 

 

Valtuustolle ehdotetaan seuraavat kokousajat: 

 

Maanantai 13.9.2021 klo 10 

Maanantai 29.11.2021 klo 10 

 

  

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä ehdotetut päivämäärät 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen siten, että ma 13.12.2021 

kokous siirretään pidettäväksi 16.12.2021 klo 9. 

  ________ 

 

§ 24 Syksyn 2021 kokouspäivämäärät 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee hyväksytyt päivämäärät tiedoksi. 

 

VALT:  
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Tarkastuslautakunta    § 51    22.4.2021  
Valtuusto     § 25    7.6.2021 

 

 

§ 51  Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen uusien sidonnaisuusilmoitusten pohjalta / 

 tietojen täydentäminen 

 

Kuntalain (410/2015) mukaan eräiden kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on 

tehtävä julkinen selvitys sidonnaisuuksistaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee tehtäviä, joilla 

objektiivisesti katsoen voidaan katsoa olevan merkitystä luottamus- ja virkatehtävien 

hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä 

valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. 

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen 

julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivustolla. Tarkastuslautakunta vastaa 

sidonnaisuusilmoitusten rekisteröinnistä ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran 

valtuustokaudessa ja tarvittaessa useammin. 

 

Koska Vshp:n johtavassa asemassa olevissa kunnallisissa luottamushenkilöissä ja 

viranhaltijoissa on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, on sihteeri pyytänyt kyseisiltä henkilöiltä 

sidonnaisuusilmoituksia nykyisen sidonnaisuusrekisterin päivittämistä varten. 

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

Tarkastuslautakunta käsittelee ja tarkastaa kokouksessaan Vaasan 

sairaanhoitopiirille 22.4.2021 mennessä toimitetut 

sidonnaisuusilmoitukset, kirjaa tiedot rekisteriin sekä julkaisee 

hyväksyttävät ilmoitukset rekisterinä piirin verkkosivulla ja antaa 

rekisterin valtuustolle tiedoksi.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin.  

 _____________ 
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Valtuusto     § 25    7.6.2021 

 

 

§ 25  Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen uusien sidonnaisuusilmoitusten pohjalta / 

 tietojen täydentäminen 

 

Kooste sidonnaisuusilmoituksista      LIITE § 25 
 
 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee rekisterin tiedoksi. 

 

VALT:  
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Valtuusto    § 26    7.6.2021 

 
 
 
 
 

§ 26 Muut mahdolliset asiat 

 

 

 


