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Elin:  Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

   

Aika:  9.1.2022 klo 19:15 - 19:58 

 

Paikka:  Teams 

 

Läsnäolijat:   Hans Frantz  puheenjohtaja 

Barbro Kloo   jäsen   

Greger Forsblom   jäsen 

Per Hellman   jäsen 

Katja Rajala  varajäsen 

David Pettersson  jäsen 

Annica Haldin   jäsen 

Carola Lithén   jäsen 

Patrick Ragnäs   jäsen 

Ulla Hellén   varajäsen, saapui klo 19:30 

 

Asiantuntijat: Tuula Hartman  lakimies  

 

Muut läsnäolijat: Gösta Willman  VALT pj. 

  Bernhard Bredbacka  VALT I varapj. 

  Mikael Perjus  VALT II varapj. 

 

Esittelijät:  Marina Kinnunen  johtaja 

  Pia-Maria Sjöström  sektorijohtaja 

  Erkki Penttinen  sektorijohtaja 

   Peter Nieminen johtava ylilääkäri 

  Peter Riddar  johtava lääkäri 

 

Sihteeri:  Maria Liukkonen  Hallintopäällikkö 

 

Pykälät:  1 - 4 

 

Pöytäkirja allekirjoitettu: 

  

	 	 	   Pöytäkirja hyväksytty 9.1.2022 

 

  Hans Frantz  Maria Liukkonen 

  Puheenjohtaja Sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastaja:  

 

  tarkastettu ja hyväksytty kokouksessa 9.1.2022  

 

  Patrick Ragnäs David Pettersson 

   

 

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: 

     

  ___/___-___/___.20___  ___________________________ 
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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 9.1.2022 klo 19.15 – 19.58 

Paikka: Teams 

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia     Sivu 

 

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 

§ 4 Kaskisten kaupungin päiväkoti Ankkurin sulkeminen määräajaksi 5 
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Hallitus   § 1 - 2  9.1.2022 

 

 

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimielin päättää 

kokoustensa ajan ja paikan. 

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat.  

 

Asian kiireellisyyden johdosta kokous on kutsuttu koolle samana päivänä puhelimitse ja 

whatsApp-ryhmän kautta. 

 

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen klo 19:15 

 

 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja 

tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Patrick Ragnäs ja Mervi Rantala. 

 

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Patrick Ragnäs ja David Pettersson. Asian 

kiireellisyyden johdosta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
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Hallitus   § 3   9.1.2022 

 

 

 

 

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun 

antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on 

ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL:  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
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Hallitus   § 4  9.1.2022 
 
 
 
 

§ 4 Kaskisten kaupungin päiväkoti Ankkurin sulkeminen määräajaksi  

 

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän alue on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa.  

Kaskisissa koronataudin ilmaantuvuus on noin 2000 / 100 000 as. / 14 vrk (9.1.2022).  

 

Tartuntatautilain 58 § (1227/2016) mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin 

(Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallitus) voi päättää toimialueellaan oppilaitosten ja 

päiväkotien ja vastaavien tilojen sulkemisesta, jos tilojen sulkeminen on välttämätön 

tartuntataudin leviämisen estämiseksi.  

 

Kaskisten kaupungin päiväkodissa on 50 lasta. Tällä hetkellä henkilökunta on yhtä opettajaa 

lukuun ottamatta asetettu karanteeniin ja iso osa lapsista on sairastunut. Osa lasten positiivista 

tuloksista on tehty kotitesteillä ja ne tulee varmistaa vielä. Jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua, 

tulee päiväkodin tilat sulkea.  

 

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallituksen toteaa tartuntatautitilanteen heikentyneen 

alueella tartuntatautilaissa tarkoitetulla tavalla siinä määrin, että kaupungin päiväkodin tilat tulee 

sulkea 10. - 17.1.2022 väliseksi ajaksi. 

 

KJ: Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallitus toteaa 

tartuntatautitilanteen heikentyneen alueella tartuntatautilaissa 

tarkoitetulla tavalla siinä määrin, että kaupungin päiväkodin tilat tulee 

sulkea 10. - 17.1.2022 väliseksi ajaksi. 

 

HALL:  Hyväksytään esityksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkistetaan välittömästi.  

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58. 
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