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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä

Aika: 16.1.2022 klo 16.30 – 16:46

Paikka: Teams

Läsnäolijat: Hans Frantz puheenjohtaja
Barbro Kloo  jäsen
Hans-Erik Lindqvist  jäsen
Greger Forsblom  jäsen
Per Hellman  jäsen
Raija Kujanpää  jäsen
David Pettersson  jäsen
Karita Ohlis  jäsen
Annica Haldin  jäsen
Carola Lithén  jäsen
Patrick Ragnäs  jäsen
Mervi Rantala  jäsen

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

Sihteeri: Maria Liukkonen vt.hallintojohtaja

Pykälät: 16 - 20

Pöytäkirja allekirjoitettu:
Pöytäkirja on hyväksytty kokouksessa 16.1.2022

Hans Frantz Maria Liukkonen
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja:

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksessa 16.1.2022

Karita Ohlis Annica Haldin

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa:

___/___-___/___.20___  ___________________________18    1      9      2          22
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Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä
Aika: 16.1.2022 klo 16.30 – 16:46
Paikka: Teams

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 16 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3
§ 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4
§ 19 Toimenpiteet Mustasaaren yläasteen/Korsholms Högstadiumin sulkemiseksi määräajaksi 5
§ 20 Muut mahdolliset asiat 6
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Hallitus § 16 - 17 16.1.2022

§ 16 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 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 16:30.

§ 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Karita Ohlis ja Annica Haldin.

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Karita Ohlis ja Annica Haldin. Asian
kiireellisyyden johdosta pöytäkirja tarkastettiin
välittömästi.

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Pöytäkirja sivu
4(8)

nro 4/2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi
Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi

Hallitus § 18 16.1.2022

§ 18 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 § 19 16.1.2022

§ 19 Toimenpiteet Kosholms högstadium/Mustasaaren yläasteen sulkemiseksi
määräajaksi

Joht. 3 Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän alue on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Mustasaaren ilmaantuvuus on 1900/ 100 000 as. / 14 vrk (16.1.2022).

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.

Mustasaaren yläasteen oppilaiden ja henkilöstön joukossa on tullut useampia positiivisia
koronatapauksia, jotka ovat altistaneet yhteensä 16 eri luokkaa. Tällä hetkellä tartuntaketjuja
ei ole pystytty luotettavasti jäljittämään ja altistumiset ovat niin laajoja, että on olemassa riski
uusien tartuntojen leviämiseen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri suosittaa koulun sulkemista
leviämisen estämiseksi.

JOHT: Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallitus toteaa
tartuntatautitilanteen pahentuneen alueella tartuntatautilaissa
tarkoitetulla tavalla siinä määrin, että Mustasaaren yläaste/Korsholms
Högstadium tulee sulkea 17.-21.1.2022 väliseksi ajaksi.

 HALL: Hallitus toteaa tartuntatautitilanteen pahentuneen alueella
tartuntatautilaissa tarkoitetulla tavalla siinä määrin, että Mustasaaren
yläaste/Korsholms Högstadium tulee sulkea 17-21.1.2022. Pöytäkirja
tarkastetaan välittömästi.
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Hallitus § 20 16.1.2022

 § 20 Muut mahdolliset asiat

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat päätetään
hallituksen kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää
kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa ei esitetty muita asioita ja päätti kokouksen 16:46
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Hallituksen kokous 16.1.2022

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 16-18,20

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 19

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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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.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista
perjantaihin klo 9-14.

mailto:kirjaamo@ovph.fi
mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi

