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Elin: Valtuusto 

Aika: 28.3.2022 klo 10.00 – 11:48 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3 
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Valtuusto    § 1     28.3.2022 
 
 
 

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 62 §: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 seitsemän (7) 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 69 §: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 § 1b 

Puheenjohtaja Gösta Willman avasi kokouksen klo 10.00. 

 

Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 28 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Todettiin, että 

ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6 §:n mukaisesti ja kaikki kunnat olivat edustettuina. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Valtuusto    § 2    28.3.2021 

 

 

 

§ 2 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 Tomas Ekblad ja Sture Erickson. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tomas Ekblad ja Sture Erickson. 
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Valtuusto    § 3     28.3.2022 
 
 
 
 

§ 3 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. 

 

Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen. 

________ 
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Hallitus   § 45  21.3.2022 

Valtuusto    § 4   28.3.2022 

 

 

 

§ 45 Laatu- ja turvallisuusraportti Vaasan sairaanhoitopiirin toiminnasta vuodelta 2021 
 

Joht.  
Vuoden 2021 laaturaportti on järjestyksessään kymmenes vuosittainen kooste Vaasan 

keskussairaalan organisaatiotasolla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja 

turvallisen hoidon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Samalla se on myös ensimmäinen raportti, 

jossa on koottuna jo jotain alueellista tietoa, vuoden 2022 alusta käynnistyneestä Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnasta. Vaasan sairaanhoitopiiri on vuosien ajan 

panostanut laadukkaiden ja turvallisten palveluiden tuottamiseen väestölleen ja sama tavoite 

tulee olemaan myös käynnistyvässä Pohjaamaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä 

jatkossa.  Raportti on koostettu useiden asiantuntijoiden yhteistyönä.  

 

Laaturaportti       LIITE § 45 

  

JOHT:  esittää, että hallitus käy keskustelua laaturaportista ja merkitsee sen 

tiedoksi  

 
HALL: laatujohtaja Mari Plukka osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 
 

merkitsi laaturaportin tiedoksi keskustelun jälkeen ja antaa raportin 
tiedoksi valtuustolle. 
_____________ 

 
 

§ 4 Laatu- ja turvallisuusraportti Vaasan sairaanhoitopiirin toiminnasta vuodelta 2021 

 

Laaturaportti       LIITE § 4 

  

HALL:  esittää, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi. 

 
VALT: laatujohtaja Mari Plukka osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 
 
 merkitsi raportin tiedoksi keskustelun jälkeen. 
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Hallitus   § 46  21.3.2022 
Valtuusto   § 5  28.3.2022 

 

§ 46 Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden ostaminen 

Joht. 
Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä omistaa tällä hetkellä 7,6 % Fimlab Oy:n osakkeista. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen osuus yhtiön liikevaihdosta on 14.5%.  Suurimmat omistajat ovat 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 50,21 %:n omistusosuudella ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

20,80 %:n omistusosuudella. 

 

Covid-19 testaus on kasvattanut yhtiön liikevaihtoa ja tulosta ennakoimattomasti. Osakkaiden 

omistusosuudet ja osuudet liikevaihdosta eivät tällä hetkellä vastaa toisiaan. Tästä syystä 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (ÖVPH), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

(KHSHP) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) ovat tiedustelleet suurimmilta 

omistajilta mahdollisuutta oikaista omistusosuuksia lähemmäksi käyttö- ja liikevaihto-osuuksia. 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat neuvotteluissa päätyneet 

tarjoamaan 10 % yhtiön osakkeista lunastettavaksi eli yhteensä 563 osaketta. KPMG Oy:n 

suorittaman arvonmäärityksen mukaan osakkeen arvoksi on laskettu 8.000 €/osake, joka on 

kaikkien osapuolten mukaan hyväksyttävissä. ÖVPH, KHSHP ja PHHYKY ovat keskenään 

neuvotelleet ostettavista osuuksista. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymällä on 

mahdollisuus halutessaan ostaa 316 lisäosaketta hintaan 2.528.000€. Omistusosuus nousisi 

tällöin 13,2 %:iin. 

 

Yhtiön osakkaat ovat sopineet, että kevään yhtiökokous pidetään mahdollisimman myöhään, 

jotta osakkaat ehtivät käsitellä kauppaa omissa toimielimissään. PSHP:n valtuusto on 21.2.2022 

(§ 8) hyväksynyt kaupan toteuttamisen seuraavasti: 

− Pirkanmaan sairaanhoitopiriin (PSHP) konsernirakennetta muutetaan siten,  että Fimlab 

Laboratoriot Oy:n tytäryhtiöasemasta luovutaan ja että,  

− valtuusto oikeuttaa hallituksen myymään enintään 281 kappaletta (viisi prosenttiyksikköä) 

osakkeistaan 8000 euron kappalehinnalla ehdolla,  että: 

o kaupat toteutetaan ennen vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta  

o omistajastrategiasta ja ohjausmenetelmästä yhdessä pääomistajien kanssa on sovittu 

o Yo sairaalan erityispiirteet turvataan osakassopimuksella ja että hallituksen pj 

(puheenjohtajuus) säilyy Pirkanmaalla 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä päätti 16.2.2022 (§ 44), että tavoiteltujen 

omistusmuutosten toteuttamiseksi sairaanhoitopiiri myy enintään 385 kappaletta omistamistaan 

Fimlab laboratoriot Oy:n osakkeista 8000 euron kappalehinnalla. Ostajina ovat muut Fimlab 

Laboratoriot Oy:n osakkaat tai yhtiö itse. 

 

Valmistelun edetessä on sovittu, että Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin myymät osakkeet.  

Kauppakirja        LIITE § 46  

jatkuu… 
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Hallitus   § 46  21.3.2022 
Valtuusto    § 5   28.3.2022 

 

 

 

 

 

JOHT: Hallitus päättää 

1 ilmoittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille, että Pohjanmaan 

hyvinvointikuntayhtymä on valmis lunastamaan yhteensä 316 

osaketta hintaan 8.000 €/osake ehdolla, että valtuusto myöntää 

lisämäärärahaa tähän investointiin. Yhteensä 2.528.000 euroa. 

2 että kauppa toteutetaan vain ehdolla, että se toteutuu ennen 

yhtiökokousta ja mahdollista osingonjakoa. Jos toteutuu, tehdään 

vastaava talousarviomuutos muihin rahoitustuottoihin. 

3 vie asian hyvinvointialueen aluehallitukselle ja valtuustolle 

päätökselle suostumuksen antamiseksi 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen. 
 
 ____________ 
 

§ 5 Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden ostaminen 

 
Kauppakirja        EI JULKINEN LIITE § 5  

 
 
HALL: esittää, että valtuusto hvyäksyy hallituksen ehdotuksen 

1 ilmoittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille, että Pohjanmaan 

hyvinvointikuntayhtymä on valmis lunastamaan yhteensä 316 

osaketta hintaan 8.000 €/osake ehdolla, että valtuusto myöntää 

lisämäärärahaa tähän investointiin. Yhteensä 2.528.000 euroa. 

2 että kauppa toteutetaan vain ehdolla, että se toteutuu ennen 

yhtiökokousta ja mahdollista osingonjakoa. Jos toteutuu, tehdään 

vastaava talousarviomuutos muihin rahoitustuottoihin. 

 
VALT: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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Hallitus    § 47  21.3.2022 
Valtuusto     § 6   28.3.2022 
 
 
 

§ 47 Talousarviomuutokset 2022 

Joht 
Valmistelu: Talousjohtaja Lena Nystrand 

Vuoden 2022 talousarvion laatimisen yhteydessä tehtiin suunnitelma tulevia 

resurssinhallintapalveluita varten. Yksiköitä perustettiin koko aluetta varten, mutta toimivat 

palvelut vakituisine työntekijöineen saatiin perustettua vain keskussairaalaan ja Vaasan 

kaupungin alueelle. Muihin yksiköihin keskitettiin sijaismäärärahat ja pyrkimyksenä on, että ne 

kehittyvät jatkossa täysiksi resurssiyksiköiksi. 

 

Palveluiden jatkuvuuden ja jäsentämisen sekä osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi 

näiden yksiköiden on rakennuttava suurempaan määrään vakinaista henkilöstöä, jota 

täydennetään sijaisilla. Tavoitteena on tuntipalkkaisen ja määräaikaisen henkilöstön 

vähentäminen sekä vakinaisen henkilöstön osuuden lisääminen. Suunniteltu muutos on täysin 

kustannusneutraali, ja siinä muutetaan sijaismäärärahat vakinaisiksi palvelussuhteiksi eli 

vakinaisen henkilöstön palkoiksi. Toimenpiteellä turvataan henkilöstön palvelussuhteet samalla 

kun se helpottaa hallinnollisia järjestelyitä, jotka liittyvät lisähenkilöstön/sijaishenkilöstön 

tarpeeseen ja muihin tilapäisiin resurssimuutoksiin. 

 

Ehdotus perustuu 300 vakituiseen palvelussuhteeseen, joista 100 tarvitaan äkillisiin 

lyhytaikaisiin sijaisuksiin, 100 vuosilomia varten ja 100 hoitamaan pidemmät lakisääteisiin 

poissaoloihin liittyvät sijaisuudet. Lakisääteisten poissaolojen sijaisuudet rahoitetaan vakinaisen 

henkilöstön budjetoiduista palkoista, joita ei käytetä poissaolon aikana. Yksiköihin tarvitaan 

kolme osastonhoitajan virkaa sekä yksi palvelupäällikkö sihteeriyksikköön hoitamaam 

esimiestehtävään. 

 
Resurssiyksikön sijaismäärärahojen muuttaminen vakinaisen henkilöstön palkoiksi ei vaadi 
lisätalousarviota, vaan kyse on määrärahojen muuttamisesta. 
 
Perustettavat uudet toimet ja virat 
40 sairaanhoitajan toimea 
30 terveydenhoitajan toimea 
15 sosionomin toimea 
5 geronomin toimea 
210 lähihoitajan toimea 
3 osastonhoitajan virkaa 
1 palveluesimiesvirka 
 
Lisäksi olemme tehneet esityksen lisäresursseista aliresursoinnin korjaamiseksi ja jotta voimme 

turvata sosiaalihuollon velvoitteet ja täyttää uuden 1.1.2022 voimaan astuneen lain vaatimukset 

lastensuojelun henkilöstömitoituksesta. Lisäkuluja tulee miljoonan euron verran.  

         LISÄMATERIAALI § 47         

Perustettavat uudet virat ja toimet 
5 johtavan sosiaalityöntekijän virkaa 
5 sosiaalityöntekijän virkaa  
2 sosiaaliohjaajan virkaa 
5 sosiaaliohjaajan toimea                  jatkuu… 
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Hallitus    § 47  21.3.2022 
Valtuusto    § 6  28.3.2022 

 
 
 
 

Näiden lisäksi tehdään seuraavat virkanimikemuutokset.  

Kolme tiiminvetäjää, jotka muutetaan johtavan sosiaalityöntekijän viroiksi. Kustannusvaikutus 

on noin 20 000 euroa.  

 

Yllä mainittujen toimien lisäksi hallintoa on vahvistettava lisähenkilöstöllä, jotta selviämme 

kaikkien muutosten mukanaan tuomista uusista tehtävistä. Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2022. Kyse on historiallisesta ja suurimmasta sosiaali- ja 

terveydenhuollon muutoksesta Pohjanmaalla. Asiakkaan, potilaan ja hoidon näkökulmasta 

muutos on onnistunut hyvin siltä osin, ettei palveluihin ole tullut suuria häiriöitä. Sen sijaan 

hallinnon eri sektoreilla on ollut haasteita. Syitä on useita: monia tukitoimintaprosesseja on 

määriteltävä uudelleen ja uudessa yhdistetyssä organisaatiossa syntyi monia tehtäviä, joihin ei 

siirretty ketään tai riittävästi resursseja kunnista. Lisäksi talousarviota ja toimintasuunnitelmaa 

laadittaessa esitettiin säästövaatimuksia, jotka jo kuitenkin heti alussa osoittautuivat 

mahdottomiksi toteuttaa, jos palveluiden halutaan toimivan sujuvasti. Hallinnosta leikattiin 

muun muassa miljoonan euron verran sijaismäärärahoja, muita palkkoja ja palkkioita sekä 

erilaisia ostopalveluita. 

 

Jotta hallinto ja huolto pystyvät toimimaan laadukkaasti isossa organisaatiossa, lisäresursseja 

olisi rekrytoitava välittömästi. Lisähaasteita syntyy, kun vuoden aikana on jälleen valmisteltava 

noin tuhannen henkilön siirtyminen organisaatioon.   LISÄMATERIAALI § 47 

 

Perustettavat toimet 

2 HR-suunnittelijaa 

5 HR-asiantuntijaa 

1 taloussuunnittelija 

2 taloussihteeriä 

3 hankintasuunnittelijaa 

1 kiinteistöpäällikkö 

 

Tämä lisää henkilöstökuluja noin 800 000 eurolla, mikä vastaa vain osittain niitä leikkauksia, 

joita tehtiin talousarviotyön loppuvaiheessa. Koska olennainen osa hallintohenkilöstön 

työpanoksesta myydään asiantuntijapalveluina hyvinvointialueen valmistelulle vuonna 2023, 

voidaan katsoa, että puolet summasta eli 400 000 euroa lisää nettokustannuksia. 

 

Kaikkien henkilöstömuutosten nettolisäys on siis yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, ja se voidaan 

rahoittaa lisäosingoilla, joita lasketaan saatavan, jos hyvinvointialue hankkii lisää Fimlabin 

osakkeita. Näin muutokset eivät kasvata kuntien maksuosuuksia. 

 

 

 

jatkuu… 
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Hallitus    § 47  21.3.2022 
Valtuusto    § 6  28.3.2022 

 

 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy osaltaan talousarviomuutokset ja 

ehdottaa valtuuston hyväksyvän välttämättömät lisäykset 

henkilöstömäärärahoihin.  

 

 Virkoja ja toimia perustetaan ehdotuksen mukaisesti.  

 Virkanimikemuutokset tehdään ehdotuksen mukaisesti. 

 

 Lisäykset rahoitetaan osinkotuottojen kasvulla, joka saadaan 

osakeomistusta lisäämällä. Näin talousarviolisäys on kustannus-

neutraali kunnille. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 

 

 Hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________________ 

 

§ 6 Talousarviomuutokset 2022 

 
       LISÄMATERIAALI § 6 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset ja 

välttämättömät lisäykset henkilöstömäärärahoihin. 

 

Virkoja ja toimia perustetaan ehdotuksen mukaisesti.  

 Virkanimikemuutokset tehdään ehdotuksen mukaisesti. 

 

 Lisäykset rahoitetaan osinkotuottojen kasvulla, joka saadaan 

osakeomistusta lisäämällä. Näin talousarviolisäys on kustannus-

neutraali kunnille. 

 

VALT: Talousjohtaja Lena Nystrand osallistui kokoukseen esitelläkseen asian. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________________ 
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Hallitus   § 49  21.3.2022 
Valtuusto   § 7  28.3.2022 

 

 

§ 49 Virkojen perustaminen sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa 

Joht.  
Valmistelu: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl 

Kuntalain mukaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa, on perustettava virka. 

Henkilön on oltava virkasuhteessa, vaikka tehtäviin sisältyisi vain vähäisessä määrin julkisen 

vallan käyttöä.  

 

Alla on kuvattu tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa.   

• Tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää 

toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. 

• Tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti antaa toista 

velvoittavan määräyksen tai muulla tavoin käytännössä vaikuttaa toisen etuun tai oikeuteen. 

• Tehtävään voi kuulua esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa. 

• Kunnan siirtämän toimivallan käyttäminen. 

• Valmistelutoimenpiteet, joilla on merkittävä vaikutus päätöksentekoon. 

 

Hyvinvointialueen henkilöstö on siirtynyt kunnilta palvelussuhteen ehtoineen ja siinä virka- tai 

työsuhteessa, joka sillä oli. Organisaatiossa työskentelee 7 000 henkeä, ja 

henkilöstöhallinnollisista ja hankinta-asioista päättää noin 400 esihenkilöä. He käyttävät julkista 

valtaa, koska he käyttävät harkintavaltaansa päätöksenteon yhteydessä. Kaikilla näillä henkilöillä 

ei ole ollut päätösvaltaa entisissä organisaatioissaan, miksi meillä nyt on suuri henkilöstöryhmä, 

jonka pitäisi hoitaa tehtäviään työsuhteen sijaan virkasuhteessa. Sosiaalihuollossa merkittävä osa 

tehtävistä on sellaisia, jotka on hoidettava virkasuhteessa (esim. sosiaalityöntekijä). Myös 

kaikkien lääkäreiden on oltava virkasuhteessa. Johtavat viranhaltijat ja eräät asiantuntijat 

rekrytoitiin suoraan virkoihinsa. 

 

Hallintosäännön mukaan virat perustaa valtuusto. Jotta palvelussuhde voitaisiin muuttaa 

virkasuhteeksi, on perustettava vastaava virka. Virkojen perustamisen yhteydessä on tarpeen 

myös muuttaa tai yhtenäistää joitakin virkanimikkeitä. Asianomaiset henkilöt voidaan tämän 

jälkeen siirtää virkoihinsa.  

 

JOHT.:  ehdottaa hallituksen esittävän valtuustolle, että  

- virkoja voidaan perustaa niitä tehtäviä varten, joita nyt hoidetaan 

työsuhteessa, mutta jotka kuntalain mukaan edellyttävät 

virkasuhdetta. Kyse on lähinnä esihenkilötehtävistä ja eräistä 

sosiaalihuollon tehtävistä  

- kun henkilöt siirretään virkoihinsa, vastaavat toimet lakkautetaan. 

Kustannukset eivät siten lisäänny. 

 

HALL: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl osallistui kokoukseen esitelläkseen 

asian.  

 

 hyväksyi ehdotuksen esityksen mukaisesti.   jatkuu.. 
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Hallitus     § 49  21.3.2022 

Valtuusto    § 7  28.3.2022 

 

 

 

§ 7 Virkojen perustaminen sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy, että  
- virkoja voidaan perustaa niitä tehtäviä varten, joita nyt hoidetaan 

työsuhteessa, mutta jotka kuntalain mukaan edellyttävät 

virkasuhdetta. Kyse on lähinnä esihenkilötehtävistä ja eräistä 

sosiaalihuollon tehtävistä  

- kun henkilöt siirretään virkoihinsa, vastaavat toimet lakkautetaan. 

Kustannukset eivät siten lisäänny. 

 
VALT: Valtuutettu Bernhard Bredbacka ehdotti SDP-ryhmän puolesta, että 

tekstissä selvennettäisiin, keitä esihenkilöitä asia koskee, toisin 

sanoen sellaisia esihenkilöitä, jotka käyttävät julkista valtaa. 

Puheenjohtaja Gösta Willman ehdotti, että hallituksen 

tekstiehdotukseen ei tehdä korjauksia, mutta että viranhaltijoiden on 

otettava valtuuston keskustelussaan esille tuomat asiat huomioon ja 

että virkoja ei tule perustaa muutoin kuin silloin, kun se on 

tarpeellista. 

Valtuutettu Bredbacka perui ehdotuksensa, ja puheenjohtajan 

ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  _______ 
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Hallitus    § 58  21.3.2022 
Valtuusto    § 8  28.3.2022 
 
 
 
 

§ 58 Laihian yksiköiden luokittelu yksikielisiksi  

Joht 
 Valmistelu: Päivi Berg 

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 

täydennyskoulutustavoitteille.  

 

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 tarve, tilojen yhteiskäyttö ja henkilöstön käyttö. Hallitus hyväksyi 

kielijaot kokouksessaan 16.12.2021 § 97.    

  

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) 

  Psykologit, Vaasa Laihia  

 Yleislääketieteen lääkärit 3, Vaasa Laihia  

 Hammaslääkärit 3, Vaasa Laihia      jatkuu… 
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Hallitus    § 58  21.3.2022 
Valtuusto    § 8  28.3.2022 

 

 

 

Laihian kunta poikkeaa muista hyvinvointialueen kuntayhtymän jäsenkunnista siten, että se on 

ainoa yksikielinen kunta, kielenä suomen kieli.  Hyväksyttyjen kelpoisuus- ja 

kielitaitovaatimusten arvioidaan vaikeuttavan henkilöstön rekrytointia Laihian kunnan alueella 

sijaitseviin yksiköihin siltä osin, kun ne on nyt määritelty kaksikielisiksi. Esitetään, että Laihian 

kunnan alueella sijaitsevat yksiköt luokitellaan suomenkielisiksi.  

   

Lisäksi kelpoisuussäännön 6 § mukaisesti hallitus voi tapauskohtaisesti myöntää lievennyksen tai 

erivapauden kielitaitovaatimuksissa, mikä tähän on erityisiä syitä, joita voi olla esimerkiksi se, 

että rekrytoitavan henkilön äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.   

 

Yksiköt        LIITE § 58  

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus  

1. päättää, että Laihian kunnan alueella sijaitsevat yksiköt/toiminnot 

ovat kokonaisuudessaan yksikielisesti suomenkielisiä  

2.  lähettää asian valtuustolle tiedoksi  

  

HALL:  hyväksyi ehdotuksen. 

 

 ___________ 

 

§ 8 Laihian yksiköiden luokittelu yksikielisiksi  

 

Yksiköt        LIITE § 8 

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi. 

 

VALT: valtuusto merkitsi asian tiedoksi. 
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Hallitus    § 61  21.3.2022 
Valtuusto    § 9  28.3.2022 
 
 
 
 

§ 61 Hyvinvointikuntayhtymän ja hyvinvointialueen jaoston ja lautakuntien yhteistyö ja 

jatkuvuuden varmistaminen 

Joht. 
Valmistelu: Päivi Berg 

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän toimielinrakenne on määrätty hyvinvointikuntayhtymän 

hallintosäännössä. Toimielimet vastaavat päätöksenteosta vuoden 2022 ajan toiminnassa 

olevassa kuntayhtymässä. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö hyväksyttiin ensimmäisessä aluevaltuuston 

kokouksessa 7.3.2022. Hallintosäännössä on määrätty hyvinvointialueen toimielimistä. 

Aluehallitus vahvisti kokouksessaan 14.3.2022 lautakuntien ja jaostojen kokoonpanot.  

 

Aluehallitus päätti esittää kuntayhtymän hallitukselle toimielinten yhteistyöstä vuoden 2022 

aikana, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan optimaalisesti turvata. 2023 toimintansa 

käynnistävässä organisaatiossa on pääosin sama toimielinrakenne kuin kuntayhtymässä. Uusia 

toimielimiä ovat pelastustoimen jaosto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä 

yhdyspintojen jaosto.  

 

JOHT: Muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi; ehdotti, että hallitus hyväksyy  
1 Kuntayhtymän vähemmistökielinen lautakunta ja 

hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta kokoontuvat 
yhteiskokoukseen 9/2022 

 Yksilöasioiden jaostot kokoontuvat yhteiskokoukseen 11/2022 
 omistajaohjausjaostot kokoontuvat yhteiskokoukseen 9/2022 
 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostot kokoontuvat 

yhteiskokoukseen 9/2022  
 Henkilöstöjaostojen yhteiskokous 5/2022; henkilöstöpolitiikan 

laatiminen yhteistyössä  
 Hyvinvointialueen toimielinten puheenjohtajat saavat läsnäolo-

oikeuden asiantuntijana kuntayhtymän vastaavan toimielimen 
kokouksiin 

2. hyväksyy suunnitelman molempien organisaatioiden toimielinten 
yhteiskokouksista 2022 aikana esityksen mukaan 

3. hyväksyy, että itsehallinnollisen hyvinvointialueen toimielinten 
puheenjohtajat saavat läsnäolo-oikeuden kuntayhtymän vastaavien 
toimielinten kokouksiin asiantuntijoina 

4. lähettää pykälän tiedoksi sekä hyvinvointialueen hallitukselle, että 
kuntayhtymän valtuustolle  

 
 HALL: toteaa, että pykälä korjataan. 
 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 __________      jatkuu.. 
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Hallitus    § 61  21.3.2022 
Valtuusto    § 9  28.3.2022 
 
 
 
 

§ 9 Hyvinvointikuntayhtymän ja hyvinvointialueen jaoston ja lautakuntien yhteistyö ja 

jatkuvuuden varmistaminen 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi. 

 

VALT: merkitsi asian tiedoksi. 
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Valtuusto    § 10    28.3.2022 

 
 
 

§ 10 Muut mahdolliset asiat 

 

Valtuustoaloite/Ukrainan sodassa haavoittuneiden hoito 

 

Varavaltuutettu Hans Ingvesgård toimitti sähköpostitse aloitteen valtuuston kokoukseen. 

Valtuusto päätti ottaa aloitteen vastaan, vaikka varavaltuutettu Ingvesgård ei ollut  

paikalla kokouksessa. 

 

Valtuustoaloite liitteenä.       LIITE §10 

  

Valtuusto lähetti valtuustoaloitteen hallituksen käsiteltäväksi. 

__________ 
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