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§ 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus, esityslistan hyväksyminen sekä sihteerin 

nimeäminen 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön § 88 mukaan puheenjohtaja tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja antaa kokouskutsun. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika, 

paikka ja käsiteltävät asiat sekä toimielimen päätöksentekotapa (varsinainen kokous, sähköinen 

kokous, sähköinen päätösmenettely). Esityslista sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja 

ehdotukset toimielimen päätöksistä. Esityslista julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla hallintosäännön 

90 §:n määräysten mukaan. 

 

Varajäsen kutsutaan kokoukseen, mikäli toimielimen varsinainen jäsen ei pääse kokoukseen 

(hallintosääntö § 92).  

 

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 Päätösesitys:  

 

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat 

2. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

3. Esityslista hyväksytään 

4. Esitetään, että esittelijänä toimiva yksikön päällikkö Päivi Berg toimii myös 

toimielimen sihteerinä ja pöytäkirjan pitäjänä 

 

 Päätös: 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Läsnäolijat esittäytyivät. 

2. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

3. Esityslista hyväksyttiin 

4. Hyväksyttiin, että esittelijänä toimiva yksikön päällikkö Päivi Berg toimii myös 

toimielimen sihteerinä ja pöytäkirjan pitäjänä 

 

 
 

§ 2 Pöytäkirjan tarkistaminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen on määritetty hallintosäännössä (§ 106). Hallintosäännön 

mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä 

muutoksenhakukiellot. 

 

 

 Päätösesitys:   

 

1. Esitetään, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

2. Esitetään, että sekä pöytäkirjan allekirjoittaminen että tarkastaminen hoidetaan 

sähköisesti.  
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 Päätös: 

 

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Kaunismäki ja Jouni Lilja. 

2. Päätettiin, että sekä pöytäkirjan allekirjoittaminen että tarkastaminen hoidetaan 

sähköisesti (suomenkielinen). 

3. Hyväksyttiin, että suomenkielinen, tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja käännetään 

ruotsinkielelle ja käännetty pöytäkirja julkaistaan netissä ilman erillistä 

tarkastamista. Sihteeri vastaa käännöksen oikeellisuudesta. 

 

 

 
§ 3 Vähemmistökielisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta 

 

yksikön päällikkö Päivi Berg, 040 128 6234, paivi.berg@ovph.fi 
 
Vähemmistökielinen lautakunta on kuntayhtymän toimielin, jonka tehtävät on määritetty 

hallintosäännön § 15 seuraavasti: 

 

Valtuusto valitsee vähemmistökielisen lautakunnan, jonka tehtävänä on 

1. erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 18 §:n mukaisesti kehittää ja yhteensovittaa 
kuntayhtymän kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä 
annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta; sekä 

2. kehittää ja yhteensovittaa kuntayhtymän kielellisen vähemmistön terveydenhoitoa ja 
sosiaalihuoltoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa henkilökunnan koulutusta. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymänvaltuusto suoritti kunnallisvaalinen 2021 tuloksen jälkeen 

vähemmistökielisen lautakunnan vaalin 13.9.2021 § 36 valiten varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä 

valitsi näiden keskuudesta yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Toimikausi alkoi 

1.8.2021. Kuntayhtymään valittujen luottamushenkilöiden toimikausi päättyy kuntayhtymän toiminnan 

lakatessa. 

 
 

Päätösesitys:  
Lautakunta merkitsee lainsäädännöstä johtuvat ja hallintosäännön mukaiset tehtävät 
tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 
 
 

§ 4 Kielelliset oikeudet 

yksikön päällikkö Päivi Berg, 040 128 6234, paivi.berg@ovph.fi 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosääntö luku 2 määrittää kielellisistä oikeuksista 
seuraavasti:  
 
§ 11 Asukkaiden ja palveluiden käyttäjien kielelliset oikeudet kuntayhtymän hallinnossa 
 

mailto:paivi.berg@ovph.fi
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Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on kaksikielinen kuntayhtymä, jonka 
hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä viestinnässä on otettava huomioon ruotsin- 
ja suomenkielisten asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet. Kunnalliset 
palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja palvelujen käyttäjiä pystytään palvelemaan 
heidän omalla kielellään, ruotsin tai suomen kielellä, kaikilla kuntayhtymän 
tehtäväalueilla. 
 
Henkilöstön riittävä ruotsin ja suomen kielen taito on varmistettava. Viranhaltijoilta ja 
työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai 
päätetty. 
 
 

 § 12 Kielelliset oikeudet kuntayhtymän toiminnassa 
 

Kuntayhtymän toiminnassa on riittävällä tavalla turvattava laissa säädettyjen kielellisten 
oikeuksien toteutuminen. 
 
Mikäli palvelu kohdistuu vain toiseen kieliryhmään, palvelua voidaan antaa, ja 
asiakasviestintä voi tapahtua yksinomaan asianomaisen kieliryhmän kielellä. 
Kielivaatimukset määritetään erillisessä kelpoisuussäännössä. 

 
Järjestettäessä palveluja ostopalveluina tulee sopimukseen otettavilla määräyksillä 
varmistaa, että palvelun käyttäjien kielilain (423/2003) mukaiset kielelliset oikeudet 
toteutuvat vastaavalla tavalla kuin niiden tulee toteutua kuntayhtymässä. 

 
Kuntayhtymä tarjoaa tehtäväalueensa puitteissa palveluita kotoutumisen edistämisestä 
annetun lain (1386/2010) § 5 ja § 30 mukaisesti. 

 
§ 13 Kielellisten oikeuksien toteutumisen seuranta ja raportointi 
 

Hallitus ja vähemmistökielinen lautakunta seuraavat toimialallaan kielellisten oikeuksien 
toteutumista. Lautakunta raportoi vuosittain seurannan tuloksista hallitukselle. Hallitus 
antaa tarkemmat ohjeet raportoinnista. Hallitus puolestaan raportoi valtuustolle. 

 
 Päätösesitys:  
Lautakunta  
1. merkitsee lainsäädännöstä johtuvat ja hallintosäännön mukaiset tehtävät tiedoksi. 
2. pyytää hallitukselta tarkemmat ohjeet kielellisten oikeuksien toteutumisen 

raportoinnin toteuttamisesta  
 
 Päätös: 

 
Lautakunta  
1. merkitsi lainsäädännöstä johtuvat ja hallintosäännön mukaiset tehtävät tiedoksi. 
2. päätti esittää hallitukselle, että hallitus antaa tarkemmat ohjeet kielellisten oikeuksien 

toteutumisen raportoinnin toteuttamisesta  
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§ 5 Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiomuutokset Pohjanmaalla 2021-2023 

yksikön päällikkö Päivi Berg, 040 128 6234, paivi.berg@ovph.fi 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastasi jäsenkuntiensa erikoissairaanhoidon palveluista 
31.12.2021 saakka, minkä jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloitti toimintansa. 
Pohjanmaalla ennakoitiin kansallista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta käynnistämällä sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelut yhdistävä, vapaaehtoisuuten perustuva kuntayhtymä 1.1.2022.  
 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä vastaa 2022 ajan 13 jäsenkunnan erikoissairaanhoidon 
palveluista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisestä järjestämisestä jäsenkuntiensa väestölle 
lukuun ottamatta Korsnäsin kunnan sosiaalipalveluita, jotka kunta tuottaa vuoden 2022 ajan itse.  
 
Vuoden 2023 alusta lainsäädännön myötä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, erityishuollon 
kuntayhtymien sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät pääsääntöisesti maakuntajakoon perustuville 
hyvinvointialueille. Pohjanmaalla tämä tarkoittaa, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä 
lakkaa toimimasta yhden toimintavuoden jälkeen ja toiminta jatkuu lakisääteisen, 
valtionosuusrahoitteisen hyvinvointialueen toimintana. Uuteen  itsehallinnolliseen hyvinvointialue-
organisaatioon tulee siirtymään 1.1.2023 alkaen: 
 

― Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä 
― erityishuoltopiirien Pohjanmaan alueella oleva toiminta (nyt järjestämisvastuussa on Eskoo 

suomenkielisissä erityishuollon palveluissa ja Kårkulla ruotsinkielisissä erityishuollon 
palveluissa) 

― pelastustoimi (Pohjanmaan pelastuslaitos ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun 
pelastuslaitoksesta siirtyvä Pietarsaaren, Luodon ja Kruunupyyn kuntien pelastuspalvelut) 

― Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen: Soite-
hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö siltä osin, kun työtehtävät kohdistuvat Kruunupyyn alueella 
suoritettaviin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluihin  

― Korsnäsin kunnan sosiaalipalvelut 
― oppilashuollon koulupsykologi- ja koulukuraattoritoiminta siltä osin, kun hyvinvointialueen 

kunnat eivät jo ole näitä palveluita siirtäneet hyvinvointialueelle 
 

Toiminnan tarkastelussa vähemmistökielen lautakunnan toimintavuosi 2021 keskittyy 

erikoissairaanhoitoon ja Vaasan sairaanhoitopiirin toimintaan. Nyt kokoontuva vähemmistökielen 

lautakunta kehittää ja yhteensovittaa kielellisen vähemmistön sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 

vähemmistökielellä annettavien palveluiden koulutusta 2022 toiminnassa olevassa 

hyvinvointikuntayhtymässä. 

 

Lainsäädännön myötä 2023 vähemmistökielen lautakunnan nimi vaihtuu kansalliskielen 

lautakunnaksi. Kansalliskielen lautakunnan jäsenet 2023 käynnistyvään organisaatioon on valittu 

tammikuun 2022 aluevaalien tuloksen perusteella.  Kansalliskielen lautakunnan tehtävät on määritetty 

lainsäädännössä. Hyvinvointialueen aluevaltuusto asetti kansalliskielilautakunnan ja sen 

puheenjohtajiston kokouksessaan 7.3.2022, § 33.  

 

Kuntayhtymän vähemmistökielinen lautakunta ja itsehallinnollisen hyvinvointialueen 

kansalliskielilautakunta pitävät vuoden 2022 aikana mahdollisesti myös yhteiskokouksia seuratessaan 

kielellisten oikeuksien toteutumista. 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatio 2021-2023, tilannekatsaus: annetaan kokouksessa. 
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   Päätösesitys:  

  Lautakunta merkitsee tiedoksi  

1. tilannekuvan organisaatiomuutoksista 2021-2023 

2. yhteistyön kansalliskielilautakunnan kanssa osana Pohjanmaan väestön kielellisten 

oikeuksien toteutumisen seurantaa 

 

   Päätös:  

   Merkittiin tiedoksi kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan. 

  

 
 

§ 6 Kieleen perustuvat yhteydenotot potilasasiamieheen Vaasan keskussairaalassa 2021  

 

potilasasiamies Sari Mäkinen, sari.makinen@ovph.fi 

 

Potilasasiamies Sari Mäkinen antaa vähemmistökieliselle lautakunnalle raportin yhteydenotoista 

Vaasan keskussairaalan potilasasiamieheen vuoden 2021 aikana. Raportissa tarkastellaan erityisesti 

kieleen perustuvia yhteydenottoja Vaasan keskussairaalan palveluihin liittyen. 

 

 

Liite: Yhteydenotot potilasasiamieheen 2021, kielinäkökulma 

 

Päätösesitys:  

Lautakunta merkitsee tiedoksi raportin kieleen perustuvista yhteydenotoista 

potilasasiamieheen Vaasan keskussairaalassa vuoden aikana 2021. 

 

 Päätös: 

 Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 
§ 7 Vaasan keskussairaalan asiakaspalautteet kielinäkökulmasta vuosi 2021 
 
asiakaspalvelupäällikkö Sari West, sari.west@ovph.fi 

 

Asiakaspalvelupäällikkö Sari West antaa vähemmistökieliselle lautakunnalle raportin sairaanhoitopiirin 

asiakaspalautteista vuodelta 2021. Asiakaspalautteet kohdistuvat Vaasan keskussairaalassa 

annettuihin palveluin ja hoitojaksoihin. 

 

Yhteenvedossa näkyy mm. se, miten hoitoa saanut voisi suositella hoitopaikkaa sekä laajemminkin 

hoitoon, palveluihin ja kohteluun liittyviä palautteita. Raportissa tarkastellaan erityisesti kielellistä 

näkökulmaa. Kysymykseen ”sain hoitoa tai palvelua omalla äidinkielellä” saatiin 2296 vastausta. 

Asteikolla 1-5 (5 täysin samaa mieltä, 1 täysin erimieltä) on vastaajien keskiarvo 4,8. 

 

Liite: Vaasan keskussairaalan asiakaspalautteet kielinäkökulmasta vuosi 2021 

 

Päätösesitys:  

Lautakunta merkitsee tiedoksi raportin asiakaspalautteista ja palautteiden kielellisestä 

tarkastelusta Vaasan keskussairaalassa. 

 

 Päätös: 

 Merkittiin tiedoksi. 

mailto:sari.makinen@ovph.fi
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§ 8 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kelpoisuussääntö  

HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl, ann-charlott.grondahl@ovph.fi 

 

Valtuuston 29.11.2021 § 91 hyväksymässä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

kelpoisuussäännössä määritetään eri tehtävien muodollisista kelpoisuusvaatimuksista, jotka koostuvat 

ammatillisesta kelpoisuudesta ja kielitaitovaatimuksista. 

 

Kelpoisuussäännössä määritetään  

 

― tutkintovaatimus 

― kielitaidon määrittämisen perusteet 

― kielitaitotasot  

― kielitaidon osoittaminen 

― uusien tehtävien kelpoisuusvaatimusten määrittäminen 

― erivapaus 

 

HR-johtaja antaa lautakunnalle tarkemman raportin kelpoisuussäännön sisällöstä. 

 
 

 Päätösesitys:  

 Merkitään raportti kelpoisuussäännöstä tiedoksi. 

 

 Päätös: 

  Merkittiin tiedoksi. 
 
 

§ 9 Yksiköiden jakautuminen yksi- ja kaksikielisiin yksiköihin Pohjanmaan 

hyvinvointikuntayhtymässä sekä kielijaon tarkistaminen Laihian kunnan alueen palveluissa 

HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl, ann-charlott.grondahl@ovph.fi 

yksikön päällikkö Päivi Berg, 040 128 6234, paivi.berg@ovph.fi 

 

 
Pohjanmaan hyvinvointialeen kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kelpoisuusvaatimuksiin liittyvät 
kielitaitovaatimukset kokouksessaan 22.11.2021 § 91. Kielitaitovaatimuksia valmisteltiin työryhmässä 
ja työtä ohjasivat johtavat periaatteet: 
 

‒ asiakkaiden oikeus saada palveluja kahdella kielellä 

‒ paikalliset olosuhteet ja kielitaidon tarve 

‒ kielellisen suunnittelun jatkuva ja järjestelmällinen seuranta kuuluu osana laatutyöhön. 
Kielellinen suunnittelu ja seuranta muodostavat perustan rekrytoinnille ja täydennys-
koulutustavoitteille. 

Hallitus vahvisti kelpoisuussäännön 3. pykälän mukaisesti jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja 
kaksikielisiin yksiköihin/toimintoihin. Yksikielisissä yksiköissä ei vaadita toisen kotimaisen 
kansalliskielen muodollista kielitaitoa siinä kielessä, joka ei ole henkilön äidinkieli. Kaksikielisissä 
yksiköissä ja toiminnoissa kielitaitovaatimukset riippuvat tehtävästä ja ammatillisista 
koulutusvaatimuksista. Yksikköjakoa koskevassa ehdotuksessa on huomioitu kieliryhmien tilankäytön 

mailto:ann-charlott.grondahl@ovph.fi
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tarve, tilojen yhteiskäyttö ja henkilöstön käyttö. Hallitus hyväksyi kielijaot kokouksessaan 16.12.2021 § 
97.  
 
Pohjanmaan maakunnassa ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä väestön enemmistökieli 
on ruotsi. Hyvinvointikuntayhtymän 13 jäsenkunnasta Laihian kunta on ainoa yksikielinen kunta, 
kunnan kielin on suomi. Hyväksyttyjen henkilökunnan kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten arvioidaan 
vaikeuttavan henkilöstön rekrytointia Laihian kunnan alueella sijaitseviin yksiköihin siltä osin, kun ne 
on nyt määritelty kaksikielisiksi. 
 
Laihian kunnan alueella toimivien yksiköiden henkilöstön kielitaitovaatimukset luokiteltiin 16.12.2021 
päätöksen mukaisesti seuraavasti:  

 
Suomenkielinen yksikkö: 

― Kotihoito Laihia 
― Yleislääketieteen osasto, Laihia 
― Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Laihia 
― Lastenneuvola, Laihia 
― Kouluterveydenhoito, Laihia 
― Opiskeluterveydenhuolto, Laihia 
― Koulukuraattori- ja psykologipalvelut, Laihia 

 
Kaksikielinen yksikkö 

― Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Laihia (sotekeskus, avohoito) 
― Hammashuolto, Laihia 
― Sihteeripalvelut 5, Vaasa Laihia 
― Hoidon palveluyksikkö 5, Vaasa Laihia (asiakas- ja resurssikeskus, 

resurssinhallintapalvelut) 
― Psykologit, Vaasa Laihia 
― Yleislääketieteen lääkärit 3, Vaasa Laihia 
― Hammaslääkärit 3, Vaasa Laihia 

Hyvinvointikuntayhtymän hallitus ottaa Laihian kunnan yksiköiden kielijaon uudelleen käsittelyyn 
21.3.2022. Valmistelun lähtökohtana on ollut esitys siitä, että Laihian kunnan alueella sijaitsevat 
yksiköt luokitellaan suomenkielisiksi ja alueelle sijoittuvan henkilöstön kielitaitovaatimus on suomi.  
 
Liite: Yksiköt_lista_kieli_15.3.2022 (kuntayhtymähallitus 21.3.2022) 

 
Kelpoisuussäännön 6 § mukaisesti hallitus voi tapauskohtaisesti myöntää lievennyksen tai 
erivapauden kielitaitovaatimuksissa, mikäli tähän on erityisiä syitä, joita voi olla esimerkiksi se, että 
rekrytoitavan henkilön äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.  

 

Päätösesitys:  

Merkitään yksikköjen kielijako ja Laihian alueella toimivien yksiköiden kielellinen 

uudelleentarkastelu tiedoksi. 

 

 Päätös: 

  Merkittiin tiedoksi. Merkitään myös tiedoksi, että kuntayhtymähallitus hyväksyi 

kokouksessaan 21.3.2022 esityksen, jossa tarkistettiin kaikki Laihian kunnan alueella 

toimivat yksiköt suomenkielisiksi ja henkilöstön kielitaitovaatimukseksi suomenkieli 

silloin, kun sijoituspaikkana on Laihia. 
 
 



Pöytäkirja 23.3.2022 

Vähemmistökielinen lautakunta 

10 (12) 

 

Pohjanmaan hyvinvointialue | kirjaamo@ovph.fi | Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa | Vaihde 06 218 1111 |  

pohjanmaanhyvinvointi.fi - osterbottensvalfard.fi 

 

§ 10 Muut mahdolliset asiat 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 98 §:n mukaan asiat päätetään 

toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia 

käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista ja esittää kysymyksiä. 

Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella. 

 

 

Päätösesitys:  

Merkitään mahdolliset muut asiat ja mahdollinen keskustelu tiedoksi. 

 

 Päätös: 

   Käytiin yleistä keskustelua, käsittelyyn ei noussut muita asioita. 

 
 

§ 11 Seuraava kokous  

Esitetään, että lautakunta pitää vuoden 2022 aikana yhden kokouksen keväällä ja yhden ennen 

vuodenvaihdetta sekä mahdollisen yhteiskokouksen kansalliskielen lautakunnan kassa seuraavasti:  

 

― Keskiviikko 15.6.2022 klo 13.00-15.00, Vaasan keskussairaala, kokoustila T1 

― mahdollinen yhteiskokous kansalliskielen lautakunnan kanssa 9/2022 

― x.12.2022 klo x.x. (ajankohdasta päätetään myöhemmin) 

 
 

Päätösesitys:  

Hyväksytään seuraavan kokouksen ajankohta ja merkitään tiedoksi vuoden 2022 

alustava kokoussuunnitelma. Kokouksen tarkemmat ajankohdat sovitaan 

puheenjohtajan kanssa.  

 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä tarkennuksella, että 15.6.2022 kokouksen 

järjestämistapa päätetään myöhemmin (läsnäolo-, sähköinen etä- tai hybridikokous). 

 
 

§ 12 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

Päätösesitys:  

Puheenjohtaja päättää kokouksen, merkitään kokouksen päättymisjankohta 

pöytäkirjaan tiedoksi 

 

 Päätös:  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

       

 Vähemmistökielinen lautakunta 23.3.20222 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 1-12 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 

Pykälät: - 

 

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 24.3.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/vähemmistökielinen lautakunta 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasa 

kirjaamo@ovph.fi  

 

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

perjantaihin klo 9-14. 
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