
Esityslista sivu 1(17) 

nr 10/2017 

Elin: Hallitus      

Aika: 16.10.2017 klo 9.00 

Paikka: Kokoushuone T1, Vaasan Keskussairaala 

Läsnäolijat: Varsinainen jäsen 

Hans Frantz 

Barbro Kloo 

Hans-Erik Lindqvist 

Åsa Blomstedt 

Monica Sirén-Aura 

Greger Forsblom 

Mona Vikström 

Per Hellman 

Ulla Hellén 

Raija Kujanpää 

David Pettersson 

 

Varajäsen 

Ragnvald Blomfeldt 

Katarina Holmqvist 

Riitta Kentala 

Lorenz Uthardt 

Kenneth Pärus 

Ulf Stenman 

Carita Vik-Hästbacka 

Nils-Johan Englund 

Marianne Waltermann 

Erkki Aro 

Luisa Tast 

 

Poissaolijat:    

Asiantuntijat:    

Muut läsnäolijat: Gösta Willman 

Bernhard Bredbacka 

Mari Lampinen-Tuomela 

VALT pj 

VALT I varapj. 

VALT II varapj 

 

Esittelijät: Göran Honga 

Olle Gull 

Auvo Rauhala 

Marina Kinnunen 

shp:n johtaja 

hallintojohtaja 

johtajaylilääkäri 

johtajaylihoitaja 

 

 

 

 

Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja  

Pykälät: 156-164 

Pöytäkirja  

allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja 

 

 

Hans Frantz 

Sihteeri: 

 

 

Olle Gull 

Tarkastaja: Paikka ja aika: 

 

Paikka ja aika: 

 

Asetettu  

nähtäväksi: 

Pidetty yleisesti nähtävillä 

___.___.-___.___.2017 

 

 

Olle Gull, hallintojohtaja 

Otteen oikeaksi todistaa: 

 



Esityslista sivu 2(17) 

nro 10/2017 

Elin: Hallitus 

Aika: 16.10.2017 klo 9.00  

Paikka: Kokoushuone T1, Vaasan Keskussairaala 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

§ 156 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 3 

§ 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 158 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 

§ 159 Välitilinpäätös 31.8.2017 4 

§ 160 Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 9 

§ 161 Koulukatu 52 A 9:ssä sijaitsevan huoneiston myynti 11 

§ 162 Osakeyhtiöt talous- ja henkilöstöpalveluille sekä muille tukipalveluille12 

§ 163 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja  

 johtajaylihoitajan päätökset 14 

§ 164 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 15 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 16 

 

Puheenjohtaja:  

 

 

 

Hans Frantz 



Asiasivu 3(17) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 156-158 16.10.2017 

 

 

 

 

§ 156 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 

__________ 

 

 

 

§ 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo ja Raija Kujanpää. 

 

  HALL:   

 

 

 

§ 158 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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§ 159 Välitilinpäätös 31.8.2017 

Shp:n joht. 41 

Välitilinpäätös 31.8.2017 on tehty täysin aiempien periaatteiden mukaisesti. Supistettu talo-

usarvio tuottaa haasteita, mutta kuntalaskutus on merkittävästi pienentynyt edellisvuoteen 

verrattuna. Jäsenkuntia laskutetaan omasta toiminnasta 6,5 milj. euroa eli 6,1 % vähemmän 

kuin samaan aikaan 2016.  

Välitilinpäätös 31.8.2017 on 5 milj. euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntia on laskutettu 127,8 milj. 

eurolla eli 64,3 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 149 milj. euroa eli 64,5 % bud-

jetoidusta.  

Toimintakuluista on toteutunut 62,5 % eli 138,2 milj. euroa.  Henkilöstökulujen osuus niistä 

on 71,2 milj. euroa eli 63,8 % budjetoidusta.  Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 24 milj. eu-

roa eli 66,5 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 41,3 milj. euroa eli 57,8 % budjetoidusta.  

Ostopalveluihin sisältyvät myös muissa laitoksissa annetun hoidon kulut, joista osa vielä 

puuttuu, arviolta kuukauden ajalta. Muissa laitoksissa annetun hoidon kuluja on 31.8.2017 

mennessä 20,2 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa vähemmän kuin samaan ajankohtaan 

vuonna 2016.  

Jos tarkastellaan pelkästään oman toiminnan kuluja, poislukien hoito muissa laitoksissa, ne 

ovat 5,7 milj. euroa eli 4,6 % pienemmät kuin vastaavana ajanjaksona 2016, ja henkilöstöku-

lut ovat 6,2 milj. euroa eli 8,1 % pienemmät.  Tammi-elokuun 2017 toimintavolyymi on 

enimmäkseen vastannut asetettuja tavoitteita. Poliklinikkakäyntien määrä on vähentynyt 

0,9 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2016, ja drg-pakettien määrä on noussut 

0,9 %. 

Kustannustaso on toisin sanoen voitu pitää budjetoidulla tasolla samalla kun kokonaistalo-

usarvion supistuminen edellisvuoteen verrattuna muodostaa toimintayksiköille suuren haas-

teen. On yksiköitä, joissa supistamista ei voida jatkaa, vaan henkilöstömäärää on tarkistetta-

va. Tavoitteena on edelleen, että talousarviossa pysytään. Syystalvesta tehtävien henkilöstö-

tarkistusten myötä ylijäämä ei kasva samaa tahtia kuin tähän saakka. I- ja R-talojen purka-

minen tulee lisäksi kuormittamaan toimintatalousarviota 0,6 milj. eurolla, joka ei sisälly ta-

lousarvioon mutta jonka arvioidaan mahtuvan kokonaistoimintakulujen kehyksiin. Tänäkin 

vuonna on odotettavissa ylijäämä. 

 

Välitilinpäätös     LIITE § 159 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee kahdeksan ensimmäisen kuu-

kauden välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä noudattamaan 

edelleen maltillisuutta. 

 

HALL:  
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Hallitus 136 28.8.2017 

Hallitus 145 18.9.2017 

Hallitus 160 16.10.2017 

 

 

§ 136 Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 

 

Shp:n joht. 33 

Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen 24. huhtikuuta 2017 kokouksessaan käymän 

puitekeskustelun, ja VKS 2025 -hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta.  

 

Tavoitteena on ollut vähentää kuluja 2 miljoonalla vuonna 2018 verrattuna vuoden 2017 

budjettiin. Käytyjen kehyskeskustelujen jälkeen edellytykset ovat muuttuneet, ja sote-

uudistus on siirtynyt vuodella eteenpäin. VKS 2025 -strategiapaketin alkuperäinen tavoite 

säilyy: tavoitteena on vähentää kuluja 11 % neljän vuoden aikana sopeuttamalla oma toimin-

ta tarpeeseen, parantamalla tuottavuutta sekä tehostamalla ja kehittämällä prosesseja. So-

peuttaminen jatkuu, mutta enää ei ole edellytyksiä säästää 1,5 miljoonaa oman toiminnan 

henkilöstökuluista vuonna 2018. Tämän lisäksi pelkät lääkekustannukset nousevat runsaalla 

miljoonalla eurolla jo kuluvana vuonna. 

 

Oman nykyisen toiminnan kustannukset arvioidaan esitetyssä budjettiesityksessä nousevan 

2,3 miljoonalla verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Esitys sisältää kymmenkunta uutta 

toimea ja muutaman virkanimikemuutoksen. Suurimmat säästöt saadaan organisoimalla 

toiminta uudelleen, mutta nykyiset tilat eivät salli kaikkien rakennemuutosten toteuttamista, 

jotka yhä laskisivat kustannuksia. Oman nykyisen toiminnan lisäys talousarviossa sisältää 1,3 

miljoonan euron lisääntyneet lääkekustannukset ja 0,5 miljoonan resurssilisäykset sekä mui-

ta pienempiä kulueriä. Tämän lisäksi talousarvioon on varattu 0,5 miljoonaa euroa vanhan 

H-talon sekä NO-rakennusten purkukustannuksiin. Nämä kiinteistöihin liittyvät kulut eivät 

siis ole tavallisia, toistuvia toimintakuluja, mutta niitä ei myöskään voi lukea investointeihin 

kuuluviksi. 

 

Oman toiminnan kulut kasvavat lisäksi runsaalla 6 miljoonalla eurolla, kun piirin hoidetta-

vaksi siirtyy toimintaa. Kahden vuodeosaston, yhden vaativan kuntoutuksen osaston ja yh-

den psykogeriatrian / yleislääketieteen osaston sekä ja välinehuoltopalvelutoiminnan siirto 

Vaasan kaupungilta lisää kuluja yhteensä 4,5 miljoonalla eurolla. Kuluja siirtyy lisäksi kaikis-

ta jäsenkunnista alueellisen apuvälinekeskuksen toimintaan lähinnä apuvälinekulujen muo-

dossa, minkä lisäksi näiden tilojen kunnostamiseen varataan varoja. Apuvälinekeskuksesta 

johtuvat kokonaiskululisäykset ovat 1,5 miljoonaa euroa.  

 

Esityksessä ei ole otettu kantaa muista laitoksista ostettavaan hoitoon. Toistaiseksi näyttäisi 

siltä, että vuoden 2017 talousarvio on sopivalla tasolla: odotamme vielä elokuun laskutusta 

ennen kuin otamme tähän kantaa. 

 

 

          jatkuu 
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Kustannukset nousevat yhteensä 2,4 %, mihin ei ole sisällytetty Vaasan kaupungilta ja muilta 

jäsenkunnilta hoidettavaksi otettavaa toimintaa. Kulunsiirrot tulevat todennäköisesti ole-

maan kustannusneutraaleja, koska vastaavat kulut eivät tämän jälkeen ole kuntien omissa 

talousarvioissa. 

 

Investointikulut ovat tämänhetkisissä laskelmissa noin 34 milj. euroa, mutta ne käydään vie-

lä läpi yksityiskohtaisesti ja asetetaan tärkeysjärjestykseen. Näistä 10 miljoonaa on varattu 

uutta H-taloa varten ja 16 miljoonaa muihin kiinteistöinvestointeihin. Jäljellä oleva summa 

on varattu laitteisiin ja IT-ohjelmiin. 

 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta 

jatkokäsittelyn perustaksi. Investointibudjetin taso ja suurten in-

vestointien toteuttamisaikataulu suunnitelmakauden aikana rat-

kaisee sen, miten rakennemuutokset voidaan toteuttaa. Hallitus 

keskustelee talousarviosta ja panee asian pöydälle seuraavaa ko-

kousta varten. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        jatkuu 
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§ 145 Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 

 

Shp:n joht. 35 

Talousarvion valmistelua on jatkettu puitekeskustelujen sekä hallituksessa myöhemmin käy-

tyjen keskustelujen perusteella. Lisäksi on huomioitu VKS 2025 -hankkeessa laadittu säästö-

ohjelma. 

 

Oman nykyisen toiminnan aiheuttamien kustannusten arvioidaan esillä olevassa budjettieh-

dotuksessa nousevan 2,3 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin vuoden 2017 talousarviossa. 

Ehdotukseen sisältyy noin 10 uutta tointa ja noin 20 virkanimikkeen muutosta. Mahdollisia 

palkankorotuksia varten on tällä hetkellä varattu 0,45 %. Säästöjä saadaan aikaan, ja kaik-

kein tehokkaimmin se toteutuu toimintojen uudelleenorganisoimisella. Nykyisissä tiloissa ei 

kuitenkaan pystytä toteuttamaan kaikkia uudelleenjärjestelyjä, jotka voisivat laskea henki-

löstökuluja entisestään. Kustannusnousu johtuu miltei yksinomaan lääkekustannusten kas-

vusta sekä niiden kiinteistöjen purkamisesta, joiden tilalle uusi H-talo rakennetaan. 

 

Toimintojen siirtäminen lisää oman toiminnan kustannusnousua runsaalla 6 miljoonalla eu-

rolla. Vaasan kaupungilta siirretään vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta antava vuodeosasto, 

psykogeriatrinen/yleislääketieteellinen osasto sekä välinehuoltotoiminto, kustannus on yh-

teensä 4,5 miljoonaa. Alueelliseen apuvälinekeskukseen siirretään kustannuksia kaikista jä-

senkunnista, lähinnä apuvälinekustannuksia, ja sen lisäksi varataan määrärahaa tilojen kun-

nostamiseksi. Apuvälinekeskuksen kustannukset nousevat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. 

Nämä kustannukset ovat tällä hetkellä kuntien omissa budjeteissa ja ne siirretään vuonna 

2018, minkä vuoksi ne eivät nosta kokonaiskustannuksia. Ehdotuksessa ei vielä ole otettu 

kantaa muista laitoksista ostettuun hoitoon, mutta tällä hetkellä teemme laskelmia o-

budjetilla, koska vuoden 2017 budjetti näyttää pitävän. 

 

Kustannukset nousevat yhteensä 2,4 % Vaasan kaupungilta ja muilta kunnilta siirrettyjen 

toimintojen lisäksi. Siirtojen tulisi olla kustannusneutraaleja, koska vastaavia kustannuksia 

ei tällöin ole kuntien omissa budjeteissa. 

 

Investointiehdotuksen suuruus on noin 34 miljoonaa nykyisten laskelmien mukaan, mutta 

näitä tarkastellaan vielä yksityiskohtaisesti ja uudelleenpriorisoidaan. Näistä uuden H-talon 

osuus on 10 miljoonaa ja muiden kiinteistöinvestointien 16 miljoonaa. Loput koostuvat lait-

teistoista ja it-ohjelmista. Viiden vuoden investointiohjelman suuruus on 200 miljoonaa. 

 

 

 

          jatkuu 
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SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus käy keskustelua budjettikokonaisuudesta 

jatkokäsittelyn perustaksi. Investointibudjetin taso ja isompien 

investointien toteutuksen aikataulu suunnittelukaudella on rat-

kaisevaa sille, miten rakennemuutokset voidaan toteuttaa. Halli-

tus keskustelee budjetista ja panee asian pöydälle seuraavaa ko-

kousta varten. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 160 Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 

Shp:n joht. 42 

Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien 

kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta, ja nyt saatavilla on myös joitakin suunnitelma-

tekstejä. 

 

Toimintakulut ovat yhteensä 225 milj. euroa, jossa on lisäystä 4 milj. euroa eli 1,8 % vuoden 

2017 talousarvioon verrattuna. Kustannusnousu johtuu lähinnä uudesta toiminnasta, kun 

kaksi osastoa aloittaa toimintansa, psykogeriatrian/yleislääketieteen ja vaativan kuntoutuk-

sen osastot, sekä alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymisestä ja välinehuol-

lon siirtymisestä Vaasan kaupungilta keskussairaalalle. Näiden toimintojen kulut ovat yh-

teensä 5,1 milj. euroa, mutta ne eivät kuormita kuntia tasaisesti, sillä esimerkiksi välinehuol-

toa käyttää meidän lisäksemme vain Vaasan kaupunki. Muissa laitoksissa annetun hoidon 

kuluja on pystytty vähentämään 2,5 milj. euroa eli 6,6 %. Nettokulut eli koko toiminnan kun-

taosuudet ovat 210,9 milj. euroa, jossa on nousua 4,3 milj. euroa eli 2 % vuoden 2017 talous-

arvioon verrattuna. Siinä on huomioitu myös poistojen kasvaminen 0,5 milj. eurolla, sillä U-

rakennus otetaan käyttöön ja vanhan H-talon ja NO-rakennuksen osittain purkaminen aihe-

uttaa kuluja. 

 

Oman nykyisen toiminnan toimintakulut ovat 184,8 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa 

enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Lisäys johtuu kokonaisuudessaan lääkekulujen 

kasvusta. Oman toiminnan kuntaosuudet kasvavat siten 1,6 milj. euroa eli 1 %, kun taas os-

topalvelukulut vähenevät 2,5 milj. euroa. Niinpä kokonaiskuntaosuudet, joita voidaan verra-

ta vuoden 2017 talousarvioon, pienenevät 0,8 milj. euroa eli 0,4 %.  

Talousarvioehdotusta on vielä täydennetty resurssimuutosten ja investointien osalta. Sairaa-

laan perustetaan 11 toimea, kun siirrymme järjestelmään, jossa yötyökorvaukset annetaan 

vapaa-aikana. Toimenpide on kustannusneutraali, sillä yötyökorvausten määrä vähenee vas-

taavassa määrin. Virkoja ja toimia on perustettu uusille yksiköille 55, apuvälinekeskukselle 3 

ja välinehuollolle 9. Lisäksi tarvitaan vielä 9,5 uutta virkaa ja toimea, joihin sisältyy muun 

muassa kaksi osastonsihteerin toimea kääntämistyöhön. Suunnitelmaan sisältyy yhteensä 

87,5 uutta virkaa ja toimea. Ehdotukseen sisältyy myös noin 30 virkanimikemuutosta, jotka 

ovat suurimmaksi osaksi kustannusneutraaleja. Lisäksi 4,25 toimea lakkautetaan. 

 

Vuoden 2018 investoinnit ovat 39,7 milj. euroa, joista 10 milj. euroa käytetään uuteen H-

taloon ja 15 milj. euroa muihin rakennuksiin, kuitenkin niin, että 6 milj. euroa on budjetoitu 

uudelleen, sillä projekteja ei voida toteuttaa vuoden 2017 aikana. Kiinteisiin rakenteisiin in-

vestoidaan 2,4 milj. euroa, josta 1 milj. euroa käytetään F-osan kiinteään sairaalavarustuk-

seen. Laitteisiin ja it-järjestelmiin investoidaan 7,6 milj. euroa, josta puolet menee uuteen 

sädehoitolaitteeseen ja CT-laitteeseen.     jatkuu 
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Yksittäisten kuntien maksuosuuksia ei voida laskea ennen kuin lopullinen talousarvio kaik-

kine sisäisine siirtoineen on valmis, mutta kuntien väliset erot ovat suuret. Kuntaosuudet 

lasketaan sen perusteella, miten eri yksiköitä on käytetty vuonna 2016 ja kahdeksana en-

simmäisenä kuukautena vuonna 2017. 

 

Suunnitelmatekstit, talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurs-

simuutoksiksi      LIITE 160 

 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee edelleen talousarvio-

ehdotuksesta ja panee asian pöydälle seuraavaa kokous-

ta varten. 

 

HALL: 
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§ 161 Koulukatu 52 A 9:ssä sijaitsevan huoneiston myynti 

HJ 49 

Hallituksen ja valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti on kiinteistöt, joita ei sairaanhoidon 

toiminnassa tarvita, myytävä. Niinpä osakehuoneisto osoitteessa Koulukatu 52 A 9 on annet-

tu 1.9.2017 myyntiin Välitystoimisto Ingemar Tåg Oy:lle. Huoneisto on rakennettu 1963, sii-

nä on neljä huonetta ja 97,5 m2. Toimeksiannon yhteydessä Ingemar Tåg arvioi huoneiston 

arvoksi 179 000 euroa ± 20 000 euroa. Huoneiston hyviä puolia ovat lasitettu parveke, kor-

jattu julkisivu ja hyvä sijainti. Huoneiston huonoihin puoliin kuuluu se, että talossa tehdään 

putkiremontti, jonka arvioidaan maksavan yhteensä 250 000 euroa, josta kyseisen huoneis-

ton osuus on noin 18 000 euroa. Edelliseen, toukokuussa myytyyn vastaavaan huoneistoon 

verrattuna huoneisto on hieman paremmassa kunnossa eikä sitä rasita vuokrasopimus. Sen 

vuoksi hinta on arvioitu hieman korkeammaksi. Huoneisto on ollut yleisessä myynnissä. Yh-

tiöllä on lunastusoikeus. Huoneistoon on tehty kuntotarkastus, joka on annettu ostajalle tie-

doksi. 

 

Isännöitsijäntodistus    LIITE § 161/1 

Toimintakertomus 2016    LIITE § 161/2 

Kuntotarkastus, Investigo    LIITE § 161/3 

 

 
Olemme saaneet sitovan 179 000 euron tarjouksen Heini Hakalalta ja Matti-Pekka Kuuttisel-

ta. 

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy 179 000 euron tarjouksen sekä 

valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan tarpeelliset asiakir-

jat. 

 

HALL: 
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§ 162 Osakeyhtiöt talous- ja henkilöstöpalveluille sekä muille tukipalveluille 

FD 50 

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä on valtiollisella ja alueellisella tasolla käynnistynyt 

useita erilaisia yhtiöittämishankkeita. Ne juontuvat tekeillä olevasta lakiesityksestä. Lakiesi-

tyksen mukaan maakunta huolehtii viranomaistoiminnoista, maakunnan liikelaitokset tuot-

tavat hoitopalvelut ja erilaiset yritykset tuottavat tukipalvelut. Sen vuoksi valtiovalta on laki-

esityksen tekstin mukaisesti perustanut kolme valtakunnallista tukiyhtiötä, yhden henkilös-

tö- ja taloushallinnon palveluille, yhden ICT-toiminnoille ja yhden kiinteistöhallinnon palve-

luille. Ne tulevat jossakin vaiheessa maakuntien omistukseen, ja maakuntien on lakiesityk-

sen mukaan käytettävä näiden yhtiöiden palveluita. Talous- ja henkilöstöhallinnossa voidaan 

turvautua myös alueelliseen yhtiöön, jos sellainen on. Olemme Pohjanmaalla halunneet tart-

tua tähän mahdollisuuteen, mutta sellainen vaihtoehto on oltava olemassa ennen kuin maa-

kunnat aloittavat toimintansa, minkä vuoksi aikataulu on ollut kireä. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 29.5.2017, että Vaasan sairaanhoitopiiri osallistuu 

kahden kunnallisen inhouse-yhtiön perustamiseen: henkilöstö- ja taloushallinnon toimin-

noille (Mico, nimi muutetaan) ja muille tukitoiminnoille (TeeSe). Valtuusto valtuutti halli-

tuksen ja johtavat viranhaltijat viemään asiaa eteenpäin. Hallituksen on sopivassa vaiheessa 

informoitava valtuustoa asian etenemisestä. 

 

Molemmat yhtiöt perustettiin 3.7.2017, ja alkuvaiheessa ainoastaan Vaasan sairaanhoitopiiri 

ja Vaasan kaupunki siirtävät henkilöstöä yhtiöihin. Yhtiöiden väliaikaishallinnot ovat valin-

neet muun muassa projektinjohtajat molempien yhtiöiden perustamista varten ja alkaneet 

yhdessä kunkin vastuuhenkilön kanssa suunnitella toimintaa. Vaasan kaupungin ja Vaasan 

sairaanhoitopiirin johtavilla viranhaltijoilla oli 2.10.2017 yhteinen kokous, jossa sovittiin tar-

kemmin, mitä toimintoja organisaatiot siirtävät yhtiöihin ja samalla päätettiin, että yhtiöiden 

toiminta alkaa 1.4.2018. Yhtiökokoukset pidetään vielä syksyn aikana, jolloin valitaan muun 

muassa varsinaiset hallitukset. Alla tärkeimpiä tietoja näistä kahdesta yhtiöstä. 

 

Perustamissopimus 3.7.2017 TeeSe ja Tahe (Mico) 

       LIITE § 162 

 

Tahe-yhtiössä kaikki kunnat ovat osakkaina suhteessa väestöpohjaan, lisäksi osakkaina ovat 

Pohjanmaan liitto ja Vaasan sairaanhoitopiiri. Vaasan sairaanhoitopiirin osakepääoma on 

188 osaketta 1000 osakkeesta. Yhden osakkeen nimellisarvo on 100 euroa, mikä vastaa ti-

lannetta 10.10.2017 jälkeen, kun myös Kaskisten kaupunki on osakkaana. Vaasan sairaanhoi-

topiiri siirtää Tahe-yhtiöön yleisesti sanoen palkanlaskijat (6 kpl) sekä kirjanpitoa ja siihen 

kuuluvia rutiininomaisia tehtäviä hoitavat henkilöt (10 kpl).  

          jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 162 16.10.2017 

 

 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin ICT-toiminnot on 1.1.2017 kokonaisuudessaan siirretty MedBit-

yhtiöön, miksi asia ei tässä tilanteessa kosketa meidän ICT-toimintojamme. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin osakepääoma TeeSe-yhtiöstä on 290 osaketta 1000 osakkeesta, ja 

yhden osakkeen nimellisarvo on 100 euroa. Yhtiöön liittyvät myöhemmin luultavasti myös 

Pohjanmaan liitto ja muut kunnat niin, että ne voivat osallistua yhtiön tekemiin yhteishan-

kintoihin. Vaasan sairaanhoitopiiri siirtää tässä vaiheessa yhtiöön keittiötoiminnan, kahvi-

lan, hankinnat ja logistiikan sekä kuljetustoiminnan. Koska Vaasan sairaanhoitopiirin 
kiinteistöt siirtyvät Maakuntien Tilakeskus Oy:lle, lähtökohtana on ollut, että Maa-
kuntien Tilakeskus Oy ottaa myös teknisen henkilöstön, mikä siinä tapauksessa kat-
taa kiinteistöhuollon ja rakennuttajatoiminnot. Sen vuoksi teknistä henkilöstöä ei siir-
retä TeeSe-yhtiöön, vaan se siirtyy valtion päätöksellä Maakuntien Tilakeskus 
Oy:hyn.  
 

Näin suuressa muutoksessa on tietenkin ratkaistavana monia käytännön kysymyksiä, mutta 

strategisella tasolla omistajien on tässä vaiheessa hoidettava lähinnä kaksi asiaa. Ensimmäi-

nen koskee yhtiön kulujen rahoittamista siihen saakka, että yhtiö voi alkaa laskuttaa palve-

luistaan ja toinen koskee sitä, miten omistajaorganisaatiot haluavat hoitaa tilaajatoiminnon. 

Vaasan sairaanhoitopiiri on tähän saakka hoitanut ulkoistamiset siinä vastuuyksikössä, joka 

on palvelun hankkinut. Olemme nyt jo ulkoistaneet sekä pesula- että it-toiminnan, ja useam-

pia toimintoja on tulossa ulkoistettaviksi. Meidän on sen vuoksi kehitettävä konserniajatte-

lua ja organisoitava toimiva sopimushallinta. Nykyisessä hallintosäännössä sanotaan, että 

hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat tarvittavasta konsernijohdosta. Valmistelem-

me hallitukselle ehdotuksen siitä, miten se vastaisuudessa järjestetään. Yhtiöissä toimivat 

henkilöt eivät saa toimia palveluiden tilaajina tai vastaanottajina omistajaorganisaatioissa. 

Mutta omistajan mielipiteen on näyttävä yhtiöissä, ja sen vuoksi eri rooleissa toimivien kes-

ken tarvitaan sujuvaa yhteistyötä. Mitä tulee yhtiöiden toiminnan rahoittamiseen, ovat Vaa-

san sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki neuvotelleet asiasta ja päättäneet, että kaupungin 

ja sairaanhoitopiirin on vastattava ennen 1.4.2018 syntyvistä suunnittelukuluista.  

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus 

- merkitsee selvityksen tiedoksi  

- antaa vastaaville virkamiehille valtuudet jatkaa työtä  

- hyväksyy, että sairaanhoitopiiri maksaa oman osuutensa toiminnan 

suunnittelusta syntyvistä suunnittelukuluista 

- nimittää sairaanhoitopiirin johtajan Göran Hongan edustamaan Vaasan 

sairaanhoitopiiriä yhtiökokouksissa. Valtuutus on voimassa niin kauan 

kuin Göran Honga hoitaa virkaansa tai kunnes uusi valtuutus annetaan. 

 

HALL: 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 163 16.10.2017 

 

 

 

 

§ 163 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 43 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 163/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 163/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 163/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 163/4 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 164 16.10.2017 

 

 

 

 

§ 164 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    16.10.2017 

 

Muutoksenhakukiellot 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

käyntiosoite:X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettä postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

 


