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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
   
§ 44 Päätösluettelo; Pleuravideoskooppi; Olympus Finland Oy, 32 500 € 
 
§ 45  Lääkeainetyöryhmän päivittäminen 16.9.2019 lukien 
 
§ 46 Työryhmän asettaminen; Riskien hallintatyöryhmä 
 
§ 47 Työryhmän asettaminen; Asiakaspalvelutyöryhmä/Klientservicegrupp 
 
§ 48 Päätösluettelo; Sädehoidon vara-CT:n pöytälevy ja laserit ja MRI-suunnittelun 

kelat ja pöytälevy; GE Healthcare Finland Oy, 87 000 € 
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          7.10.2019 
 
 
 

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 43 Oikaisuvaatimus koskien potilaslaskutusta 

§ 44 Anaerobikaapin hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
  
 
§ 87 Päätös röntgenlääkärin peruspalkasta ja vastuulisästä 
 
§ 88 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 41  Ändring till tjänsteregistret; sammanslagning av två 50 % vakanser till en 100 % 

avdelningssekreterarvakans  
 
§ 42  Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus 
 

LIITE § 147 / 4
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Pohjanmaan hyvinvointial.valmist. 1-7 10.9.2019 

 

§ 1 Kokouksen avaus 

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen avasi kokouksen ja toivotti kaikki terve-

tulleiksi. 

 

§ 2 Kokouskäytännöt ja puheenjohtajan valinta                                               

Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun käynnistämisen yhteydessä sovittiin, että kaupungin- 

ja kunnanjohtajat toimivat työryhmänä, jossa valmistellaan asioita ohjausryhmän päätöksen-

tekoon. Sairaanhoitopiirin johtaja toimii esittelijänä valmistelulle ja siitä syystä olisi asian-

mukaista nimetä työryhmälle puheenjohtaja kaupungin- ja kunnanjohtajien keskuudesta. 

Sairaanhoitopiirin toimesta lähetetään tästä eteenpäin asialista vähintään kolme päivää en-

nen kokousta ja sairaanhoitopiirin hallintojohtaja toimii sihteerinä kokouksissa, joten koko-

uksista tehdään myös pöytäkirjat. Tässä kokouksessa valitaan pöytäkirjan tarkastaja, koska 

pöytäkirja halutaan liitteeksi sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistaan. Kokouksen pöytä-

kirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

SHP JOHTAJA: esittää, että valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

 

PÄÄTÖS: puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tomas Häyry, varapuheen-

johtajaksi Hans-Erik Lindqvist ja pöytäkirjantarkastajaksi Juha Rikala. 

 

§ 3 Tilannekatsaus                                                                                                      

Sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja pitivät seuraavansisältöisen tilannekatsauksen: 

 Muutos laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi 

 Talousarviossa pysyminen ja tulevan toiminta- ja taloussuunnitelman tilanne 

 Ensihoidon palveluiden tuottamistapojen arviointiin perustettu työryhmä 

 Kansallisen SOTEn kehittäminen 

– 2023? 

– Erillisratkaisuja?  

– Keskittyminen soteen ja pelastustoimeen 

 

PÄÄTÖS: tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. 



Asiasivu 4(8) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

§ 4  H-talon rahoitus                                                                                                   

Sairaanhoitopiirin talousjohtaja informoi rahoituksen valmistelun etenemisestä. 

 

SHP JOHT: Inspiran sekä kuntien kunnanjohtajien ja talousjohtajien kanssa 

käytyjen keskustelujen perusteella esitetään sairaanhoitopiirin hallitukselle, että 

H-talolle haetaan lainarahoitusta. Päätös lainanantajasta tehdään suoritetun 

kilpailutuksen jälkeen. Laina-aika ja lyhennykset ovat yhtä kuin investoinnin 

poistoaika. 

 

Vaasan kaupungin edustaja esitti, että päätösesitys täydennetään seuraavalla li-

säyksellä: selvitetään kuntayhtymän koko kiinteistöomaisuuden muuttaminen 

kiinteistöosakeyhtiöksi.  

Selvityksessä tulee huomioida mahdollisen hyvinvointikuntayhtymän syntymi-

nen ja myös laitteiden siirtäminen osaksi kiinteistöosakeyhtiötä. Selvitys tulisi 

käynnistää mahdollisimman pian. 

 

PÄÄTÖS: hyväksyttiin yksimielisesti sekä esittelijän ehdotuksen että Vaasan 

kaupungin tekemän lisäysehdotuksen.  

 

§ 5  Kiinteistöosakeyhtiö                                                                                          

SHP JOHT: sairaanhoitopiirin valtuustolle viedään Inspiran selvitys ja ehdotus, 

että tässä vaiheessa ei kiinteistöosakeyhtiötä perusteta H-taloa varten vaan sel-

vitetään kiinteistösakeyhtiömallia hyvinvointikuntayhtymän perustamisen yh-

teydessä koko kiinteistökantaa huomioiden. 

 

PÄÄTÖS: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

  

 

§ 6  APTJ rahoitus                                                                                                     

SHP:n JOHT.: Tarjouspyyntöä ei ole vielä tässä vaiheessa lähetetty, yhdeksäs 

neuvottelukierros on syyskuussa.  

 

Rahoitusta ajatellen ehdotetaan seuraavaa: 

– Sairaanhoitopiirin investointi eli sairaanhoitopiiri ottaa lainan ja kunnat al-

kavat maksaa vasta siinä vaiheessa, kun järjestelmä otetaan käyttöön, toisin 

sanoen arviolta vuonna 2024.  
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– Sairaanhoitopiiri ottaa lainan ja laina-aika vastaa poistoaika.  

 Jos toimintaa jatkuu kuten nyt, kunnat maksavat perusterveyden- 

ja sosiaalihuollon osuuden asukasmäärän mukaan ja shp erikoissai-

raanhoidon osuuden.  

 Jos meillä on vapaaehtoinen integroitu hyvinvointikuntayhtymä, 

jossa kaikki kunnat ovat mukana kaikilta osin kun järjestelmä ote-

taan käyttöön, kunnat maksavat järjestelmästä maksua 10 vuoden 

ajan asukasmääränsä mukaan.  

 Jos meillä on maakunta, velvoitteet siirtyvät sille. 

 

PÄÄTÖS: Ehdotus merkittiin tiedoksi.  

 

§ 7  Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu tilanne  

Aikataulu 

SHP JOHT:  

 

Valmisteluvaihe II (strategiset linjaukset ja kehittämistyö) suoritetaan touko-

kuussa – joulukuussa 2019. Jäsenkuntien päätökset perussopimuksen muutok-

sesta ja osallistumisesta tulevat kuntayhtymään joulu-kuussa 2019.  

 

Valmisteluvaihe III (valmistelu, täytäntöönpano ja kehittäminen) suorite-taan 

vuoden 2020 aikana. Tämän vaiheen valmistelua ohjaa ohjausryhmä (jossa ovat 

mukana kaikki kuntien hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat sekä kaupun-

ginjohtajat. Ensimmäiseksi nimitetään toimitusjohtaja ja johtavat virkamiehet, 

joiden tehtävänä on valmistella uutta hyvinvointikuntayhtymää. 

 

Aikatauluesitys: 

– Uusi versio perussopimuksesta käsitellään ohjausryhmän kokouksessa 

23.10 klo 12:30.  

– Lopullinen perussopimus lähetetään päätöskierrokselle ajalle 28.10-

13.12.2019.  

– Hyvinvointikuntayhtymä aloittaa toiminnan 1.1.2021 

 

Ohjausryhmälle tehtävät esitykset:  

 

Seuraava ohjausryhmän kokous on 2.10 klo 16:30, jolloin käsitellään kysymyk-

siä aikataulun hyväksynnästä sekä valmistelun raamit vuodelle 2020.  

 

PÄÄTÖS: ehdotetut aikatauluesitykset hyväksyttiin. 
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Peruspääoman muuttaminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin talousjohtaja esitti jäsenkuntien nykyiset peruspää-

omaosuudet ja kuntien maksut käytöstä Vaasan keskussairaalan palveluista ja 

keinoja muuttaa kuntien peruspääomaosuuksia. Keskusteltiin sairaanhoitopii-

rin Huutoniemen kiinteistön myyntiin liittyvistä kysymyksistä 

 

Vaasan kaupungin edustaja ehdotti, että perustettaisiin työryhmän valmistele-

maan peruspääoma-osuuksiin liittyviin kysymyksiin. 

 

PÄÄTÖS: perustetaan työryhmän valmistelemaan peruspääomaosuuksiin liitty-

viin kysymyksiin. Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Kent-Ole Qvisén, 

Rabbe Eklund, Lena Nystrand, Jan-Erik Backa, Anders Lidman ja Jari Karjalai-

nen. 

 

Lopullisen perussopimuksen valmistelu 

 

PÄÄTÖS: perustetaan seuraavat ryhmät: 

 

1. Talousryhmä tehtävinään hiomaan talouteen liittyviä pykäliä kuntien lau-

suntojen perusteella sekä kysymykset peruspääomasta. Työryhmän tulee 

pohtia myös taloudellisia reunaehtoja uuden hyvinvointikuntayhtymän en-

simmäisille vuosille. Työryhmän jäsenet: Kent-Ole Qvisén, Rabbe Eklund, 

Anders Lidman, Lena Nystrand, Jan-Erik Backa och Jari Karjalainen 

2. Kiinteistöryhmän tehtävä on toimia tilattavan kiinteistöosakeyhtiö selvityk-

sen työryhmänä ja tehdä esitys miten sairaanhoitopiirin kiinteistöjen kans-

sa tulisi toimia tulevaisuudessa. Jäsenet: Markku Järvelä, Ulf Stenbacka, 

Edd Grahn, Ben Antell, Peter Hellström, Lars Lundegård, Tommy Nor-

dlund. 

3.  Päätöksentekoryhmän tehtävänä on muotoilla lausuntojen pohjalta lopulli-

nen esitys perussopimuksen hallitusta ja valtuustoa koskeviin pykäliin. 

Ryhmän kokoonpano käsitellään ohjausryhmän kokouksessa 2.10. 

4. Omistajaohjausryhmän tehtävänä on lausuntojen perusteella muokata pe-

russopimuksen toimielimien ja omistajaohjaukseen liittyviä pykä-liä.: Ma-

rina Kinnunen, Christina Båssar, Tomas Häyry, Rurik Ahlberg, Christina 

Stenman, Hans-Erik Lindqvist. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin edustajat ottivat vastuulle kutsua ensimmäisen koko-

uksen kasaan ja sairaanhoitopiirin johtaja lupasi lähettää ryhmille aikataulun ja 

työryhmien tehtävän, koska ehdotus lopullisesta perussopimus muotoilusta tar-

vitaan. 
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§ 8  Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 11.10. kl 9, Vaasan keskussairaalan kokoushuoneessa T1. 

 

§ 9  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.38. 
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SOPIMUS KANSALLISEN SYÖPÄKESKUKSEN JA SEN KOORDINOIVAN YKSIKÖN
PERUSTAMISESTA JA HALLINNOINNISTA

1 Sopijapuolet

1) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”HUS”)

2) Helsingin yliopisto (”HY”)

3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”PSSHP”)

4) Itä-Suomen yliopisto (”UEF”)

5) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”PPSHP”)

6) Oulun yliopisto (”OY”)

7) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”PSHP”)

8) Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto) (”TAU”)

9) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”VSSHP”)

10) Turun yliopisto (”TY”)

11) Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (”Kymsote”
ent. Carea)

12) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (”Eksote”)

13) Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä PHHYKY)

14) Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (”Siun Sote”)

15) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”KSSHP”)

16) Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”Sosteri”)

17) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (”Essote”)

18) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”LPSHP”)

19) Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu kuntayhtymä (”Soite”)

20)Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”LSHP”)

21) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (”Kainuun Sote”)

LIITE § 152
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22) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä ”EPSHP”)

23) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”KHSHP”)

24) Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä SATSHP)

25) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä VSHP)

sopimuksessa jäljempänä ”sopijapuoli” ja yhdessä ”sopijapuolet”.

2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

2.1
Erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa 582/2017 (ns. keskittämisasetus on Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirille säädetty syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valta-
kunnallisen suunnittelun ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät, joita hoi-
dettaessa on huolehdittava toimintojen tutkimuksellisesta pohjasta.

Asetuksen perustelumuistiossa on todettu säädöksellä tarkoitettavan perustettavaa kan-
sallista syöpäkeskusta, joka muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja valta-
kunnallisesta koordinoivasta yksiköstä.

2.2
Alueelliset syöpäkeskukset on perustettu vuoden 2018 aikana. Tällä sopimuksella sopi-
japuolet perustavat kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön kansallisen
yhteistyön toteuttamiseksi.

2.3
Kansallinen syöpäkeskus huolehtii syövän koko hoidollisen elinkaaren yhtenäistämises-
tä ja toimenpiteistä kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi sekä syövän ehkäi-
syn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja tehostamiseksi huolehtien
myös näiden toimintojen tutkimuksellisesta perustasta. Koordinoiva yksikkö toimii kan-
sallisen syöpäkeskuksen päätösten toimeenpanijana siltä osin kuin niitä ei toimeenpan-
na alueellisissa keskuksissa ja koordinoi yhteisten kansallisten hankkeiden toteutumista.
Kansallisesta koordinoinnista huolehtii HUS siten kuin tässä sopimuksessa on sovittu.

2.4
Sopijapuolilla on yhteinen tahtotila käytäntöjensä yhdenmukaistamisesta kohti yhden-
vertaista syövän ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta koko Suomen alueella.
Sopijapuolet sitoutuvat toimimaan hyvän yhteisymmärryksen ja yhteistoiminnan hen-
gessä toteuttaakseen kansallisen syöpäkeskuksen tavoitteita.

2.5
Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävät ovat moninaisia ja laaja-alaisia, minkä vuoksi ko-
konaisuutta koordinoimaan tarvitaan Kansallinen koordinaatioyksikkö. Varsinainen
kansallinen toiminnan kehittäminen tapahtuu kansallisesti kootuissa osa-alueisiin kes-
kittyvissä työryhmissä. Kansallisen syöpäkeskuksen johtoryhmässä voidaan sopia alueel-
listen syöpäkeskusten vetovastuusta eri työryhmissä. Alueelliset syöpäkeskukset sitou-
tuvat huolehtimaan näistä yhteisesti sovituista kansallisista tehtävistä ja toimeenpane-
maan omalla alueellaan kansallisen syöpäkeskuksen ohjeistuksia. Alueellisten yksiköi-
den vastatessa jo alueellaan samanlaisista tehtävistä, on niiden panos alueellisten eri-
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tyispiirteiden huomioimisessa kansallisessa valmistelussa keskeistä huomioiden kuiten-
kin alueellisten keskusten tehtäviin osoitetut resurssit

2.6
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä oikeuksista, vastuista ja velvoitteista,
joita sopijapuolilla on suhteessa tällä sopimuksella perustettuun kansalliseen syöpäkes-
kukseen ja sen koordinoivaan yksikköön. Samalla sovitaan niistä vastuista ja velvoitteis-
ta, joita sopijapuolilla on suhteessa kansalliseen syöpäkeskukseen sekä hallinnollisesti
omaksi yksiköksi HUSin yhteyteen perustettavan koordinoivan yksikön hallinnossa ja
rahoituksessa.

3 Kansallisen syöpäkeskuksen ja koordinoivan yksikön nimi sekä koordinoivan yksi-
kön sijoittuminen

3.1
Kansallisesta syöpäkeskuksesta käytetään suomeksi nimeä Suomen Kansallinen Syöpä-
keskus, ruotsiksi Finlands Nationella Cancer Centret ja englanniksi the Finnish Cancer
Center.

Koordinoivan yksikön nimi on suomeksi Koordinoiva yksikkö, Koordinerings enhet ja
englanniksi Coordinating center.

3.2
Kansallinen syöpäkeskus muodostuu alueellisista syöpäkeskuksista ja sen koordinoivas-
ta yksiköstä. Alueelliset keskukset on perustettu viidelle erityisvastuualueelle erillisin
sopimuksin (Liite 1-5). Koordinoiva yksikkö perustetaan hallinnollisesti omaksi yksikök-
seen ja sijoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallintoon omaksi
yksikökseen. Valtioneuvoston asetuksen 582/2017 perustelumuistio lähtee siitä, että yk-
sikön tulee olla organisatorisesti erillään alueellisista syöpäkeskuksista ja yksikkö olisi
hallinnollisesti itsenäinen oman johdon alaisuudessa toimiva yksikkö.

3.3
Koordinoiva yksikkö toimii hallinnollisesti osana HUSia ja noudattaa HUSia velvoitta-
vaa lainsäädäntöä, sitä koskevia määräyksiä ja HUSin ohjeistusta. Päätösvallan dele-
goinneilla on kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että koordinoivan yksikön johtaja voi
toimia niin riippumattomasti kuin mahdollista, siltä osin kuin päätösvaltaa eivät rajoita
kuntalain säännökset tai muu velvoittava lainsäädäntö. Koordinoivan yksikön johtajasta
voidaan käyttää nimitystä Kansallisen syöpäkeskuksen johtaja.

4 Kansallisen syöpäkeskuksen ja koordinoivan yksikön tavoite ja tehtävät

4.1
Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävänä on toteuttaa ns. keskittämisasetuksessa määritel-
lyt syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallinen suunnittelu
ja toiminnan yhteensovittaminen, joita hoidettaessa huolehditaan toimintojen tutki-
muksellisesta pohjasta. Näitä tehtäviä voivat olla muun ohella syövän ehkäisyn, diagnos-
tiikan, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu valtakunnallisella tasolla yhteistyössä sosiaa-
li- ja terveysministeriön kanssa, syöpään liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan
edistäminen sekä tutkimuksen integrointi tiiviimmin syöpäpotilaiden hoitoon; suositus-
ten laatiminen sekä hyvien ja yhtenäisten hoitokäytänteiden luominen, sekä toiminnan
vaikuttavuuden, laadun ja tuloksellisuuden arviointi.
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4.2
Kansallisen syöpäkeskuksen ja koordinoivan yksikön tehtävänä on kansallisesti edistää,
toteuttaa ja osaltaan ohjata kohdassa 4.1 tarkoitettuja tehtäviä tiiviissä yhteistyössä alu-
eellisten keskusten kanssa. Koordinoivan yksikön tehtävät ovat valtakunnallisia ja se
muodostaa keskuksen, jonka kautta kansallinen syöpäkeskus toteuttaa tehtävänantoaan
ja joka käyttää kansallisen syöpäkeskuksen puhevaltaa toimielintensä kautta.

4.3
Kansalliselle syöpäkeskukselle perustetaan johtoryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki
alueelliset syöpäkeskukset. Sosiaali- ja terveysministeriöllä (jäljempänä STM) on lisäksi
oikeus nimetä edustajansa johtoryhmään.

Kansalliselle syöpäkeskukselle perustetaan lisäksi neuvottelukunta, johon edustajansa
voivat asettaa STM, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.
Neuvottelukunnan tehtävistä päätetään erikseen. Sen on tarkoitus toimia neuvottelu-
kuntana, jossa edistetään yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Kansallisen syöpäkeskuksen hallinnoinnista on tarkemmat määräykset jäljempänä so-
pimuksen kohdassa 5.

4.5
Sopijapuolet ovat sitoutuneet yhteisten päätösten ja toimintatapojen edistämiseen ja
toimeenpanoon organisaatioissaan sekä pyrkivät toiminnassaan edistämään kansallisen
syöpäkeskuksen tavoitteita.

4.6
Kansallisen syöpäkeskuksen päättämien toimien sekä päätösten toimeenpanoa koor-
dinoi koordinoiva yksikkö. Koordinoiva yksikkö huolehtii kansallisen syöpäkeskuksen
toimielinten sille asettamien tehtävien toteuttamisesta sekä kansallisen syöpäkeskuksen
strategian ja toimintasuunnitelman toteutumisesta budjetin asettamissa rajoissa.

4.7
4.7
Kansallisen syöpäkeskuksen toimintaa varten perustetaan koordinoivan yksikön johta-
jan palvelussuhde. Johtajan palvelussuhde on määräaikainen viiden (5) vuoden toimi-
kaudella. Sama henkilö voidaan valita vain kerran uudelleen enintään kahdeksi 5-
vuotiskaudeksi. Koordinoivan yksikön johtajasta käytetään nimitystä Kansallisen syöpä-
keskuksen johtaja.

Johtaja vastaa koordinoivan yksikön operatiivisesta toiminnasta ja johtamisesta sekä
toimii esittelijänä kansallisen syöpäkeskuksen johtoryhmälle. Johtaja rekrytoi riittävät
muut resurssit koordinoivan yksikön toimintojen toteuttamiseksi.

4.8
Johtajan nimittää HUSin toimitusjohtaja ottaen huomioon johtosryhmän lausunnon ja
noudattaen HUSin virantäyttöä koskevia toimintaohjeita.

5 Kansallisen syöpäkeskuksen organisaatiorakenne ja hallinto

5.1
Kansallisella syöpäkeskuksella on johtoryhmä, jossa kaikilla sopijapuolilla on edustaja,
siten että johtoryhmässä on kolme (3) jäsentä kustakin alueellisesta keskuksesta. Alueel-
listen syöpäkeskusten ohjaus- / johtoryhmät nimeävät edustajat ja heille henkilökohtai-
sen varajäsenen johtoryhmään. Lisäksi johtoryhmän jäsenen ja hänelle varajäsenen voi
asettaa STM. Varajäsen osallistuu johtoryhmän kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri versio 5.8.2019 FINAL 5 (37)

FICAN –sopimusluonnos 5.8.2019 FINAL

estynyt. Koordinoivan yksikön johtaja toimii johtoryhmän kokouksissa esittelijänä, mut-
ta hänellä ei ole oikeutta äänestää. Koordinaatioyksikön johtajalla on lisäksi oikeus olla
läsnä kaikissa kansallisen syöpäkeskuksen mahdollisesti perustamissa työryhmissä ja
käyttää niissä puhevaltaa ilman oikeutta äänestää.

5.1.1
Johtoryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan kahden (2) vuoden toimikaudeksi
kerrallaan tavoitteena kierto alueellisten syöpäkeskusten osalta. Ensimmäisen kaksivuo-
tiskauden puheenjohtajuus on HUSilla. Johtoryhmän jäsenten toimikausi on kaksi (2)
vuotta. Puheenjohtajaksi ja jäseneksi voidaan valita myös aiemmin johtoryhmässä toi-
minut henkilö.

5.1.2
Johtoryhmän kullakin jäsenellä on yksi ääni. Johtoryhmän päätökseksi tulee enemmis-
tön mielipide, jollei johtoryhmä ole tehnyt päätöstä määräenemmistöä tai yksimielisyyt-
tä vaativista asiaryhmistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5.1.3
Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet nimetyistä jäsenistä. Määrää
laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei
kaikille johtoryhmän jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallis-
tua asian käsittelyyn. Jos johtoryhmä jäsen on estynyt, tilaisuus on varattava varajäse-
nelle. Johtoryhmä voi päättää, että muukin kuin johtoryhmän jäsen voi olla läsnä koko-
uksissa sekä kutsua halutessaan asiantuntijoita.

5.1.4
Johtoryhmän puheenjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle tarvittaessa. Kokous on kutsut-
tava koolle, jos joku johtoryhmän jäsenistä tai koordinoivan yksikön johtaja sitä vaatii.
Jollei johtoryhmän puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kut-
sun voi toimittaa johtoryhmän jäsen, jos vähintään kaksi muuta johtoryhmän jäsentä
katsoo myös kutsumisen aiheelliseksi.

5.1.5
Johtoryhmän kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja
toinen johtoryhmän läsnäollut jäsen. Johtoryhmän jäsenillä ja koordinaatioyksikönjoh-
tajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

5.1.6
Johtoryhmä vastaa
i. Kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön toiminnan ja johdon

valvonnasta;
ii. Kansallisen syöpäkeskuksen ja koordinoivan yksikön toimintaa ohjaavien peri-

aatteiden laatimisesta ja
iii. koordinoivan yksikön johtajan valintaan liittyvän lausunnon antamisesta HUSin

toimitusjohtajalle;
iv. Muista mahdollisista asioista, jotka alueellisen syöpäkeskuksen ohjaus- / johto-

ryhmä tai koordinoivan yksikön johtaja tuo niiden merkittävyyden takia johto-
ryhmän hyväksyttäväksi

5.1.7
Johtoryhmä hyväksyy
i. Kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön strategian, vuosittaisen

toimintasuunnitelman ja talousarvion;
ii. koordinoivan yksikön työjärjestyksen:
iii. koordinoivan yksikön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen osaltaan ja;
iv. mahdollisesti perustettavien työryhmän toimintaa koskevat esitykset, jotka eivät

koske ainoastaan aiemmin sovitun tehtävän toteuttamista ja toimeenpanoa.
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Lisäksi johtoryhmä huolehtii kansalliselle syöpäkeskukselle erikseen osoitettujen esitys-
ten tekemisestä ministeriöille ja muille intressitahoille, lausuntojen antamisesta sekä
mahdollisista muista sille annettujen tehtävien suorittamisesta yhteistyössä koordinoi-
van yksikön kanssa.

5.1.8
Sopijapuolet informoivat kansallisen syöpäkeskuksen johtoryhmälle alueellisten syöpä-
keskusten toimintasuunnitelmat ja talousarviot kansallisen syöpäkeskuksen strategian ja
toimintasuunnitelman laatimisen tueksi.

5.1.9
Johtoryhmän päätökset toimeenpannaan kunkin organisaation hallinnollisen rakenteen
edellyttämin tavoin.

5.2
Koordinoivan yksikön johtaja vastaa:
i. yksikön strategian valmistelusta;
ii. yksikön vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelusta huomi-

oiden tiedossa oleva rahoitus;
iii. yksikön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelusta;
iv. hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisten toimien täytäntöönpanosta hyväk-

sytyn budjetin puitteissa;
v. yksikön operatiivisesta toiminnasta;
vi. siitä, että tuo johtoryhmän tietoon ja tarvittaessa päätettäväksi asioita niiden laa-

jakantoisuuden tai merkittävyyden perusteella ja
vii. yksikön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja luotettavan varainhoidon järjestämi-

sestä.

5.2.1
Puhevaltaa koordinoivan yksikön puolesta käyttää koordinoivan yksikön johtaja tai mi-
käli tällaista toimivaltaa ei ole delegoitu, HUSin sisäisten ohjesääntöjen mukainen päät-
täjätaho.

6 Toiminnan rahoitus

6.1
Sopijapuolet sitoutuvat varaamaan riittävät resurssit organisaationsa henkilöstöstä osal-
listumaan kansallisen syöpäkeskuksen tehtäviin ja toimielimiin. Koodinoivan yksikön
perustaminen vaatii lisäresurssien hankkimista. Sopijapuolet sitoutuvat osallistumaan
koordinoivan yksikön rahoitukseen siten kuin siitä tässä sopimuksessa jäljempänä mää-
rätään.

6.2
Sopijapuolten tavoitteena on, että merkittävä osa koordinoivan yksikön toiminnoista ka-
tetaan näihin tehtäviin osoitetulla valtion rahoituksella tai kolmansien osapuolten täy-
dentävällä rahoituksella. Sopijapuolet sitoutuvat kattamaan toiminnan kustannukset
hyväksytyn budjetin mukaisesti tasaosuuksin (20 %) per alueellinen syöpäkeskus siltä
osin kuin muuta rahoitusta ei onnistuta järjestämään. Alueelliset keskukset voivat päät-
tää prosenttiosuuden jakautumisesta itse sisäisesti.

6.3
Sopijapuolet sitoutuvat kukin varaamaan vuoden 2020 hyväksytyn talousarvion mukai-
sen rahoituksen koordinoivan yksikön toimintaan sekä eriyttämään koordinoivalle yksi-
kölle tarkoitettujen varojen taloudenpidon sekä siirtämään koordinoivan yksikön kus-
tannuspaikalle oman osuutensa rahoituksesta viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä
toimintasuunnitelman ja talousarvion tultua hyväksytyksi ennakkolaskutuksella.
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6.4
Vuoden 2020 budjetin enimmäismääräksi sopijapuolet ovat sitoutuneet yhteensä
500.000 euroon. Budjetin ylittäminen vaatii sopijapuolten yksimielisen päätöksen. Pää-
töksen asiassa tekee johtoryhmä, jonka päätös hyväksytetään kunkin sopijapuolen orga-
nisaatiossa.

6.5
Koordinaatioyksikön johtajan on tarkoin seurattava budjettia sekä raportoitava siitä joh-
toryhmälle neljännesvuosittain. Mikäli jollakin vuosineljännellä ilmenee, että budjetti
tulisi ylittymään toteutettaessa yhteisesti päätetyt toimet, aloitetut projektit, sopimus-
velvoitteet ja vastaavat, tulee koordinaatioyksikön johtajan ryhtyä toimiin siten, että
muusta rahoitusta vaativasta toiminnasta kuin lakisääteisistä maksuista ja velvoitteista,
luovutaan. Lisäksi koordinaatioyksikön johtajan on pyrittävä irtisanoutumaan sellaisista
sopimusvelvoitteista, joiden osalta rahoitus tulee osoittautumaan muutoin riittämättö-
mäksi.

Edellä kohdassa 6.5 kuvattuihin toimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä, mikäli johtoryhmä
päättää budjetin ylittämisestä.

6.5
Sopijapuolten osuus koordinoivan yksikön tuloihin sekä vastuu sen veloista ja velvoit-
teista määräytyy tasaosuusjaon mukaisesti (20 % per alueellinen keskus). Tulojen ollessa
riittämättömät sopijapuolet sitoutuvat kattamaan koordinoivan yksikön kustannukset
edellä mainituin tasaosuuksin.

6.5
Mikäli toiminta tuottaa ali- tai ylijäämää, tasataan ali-/ylijäämä tilinpäätöksen yhteydes-
sä rahoitusosuuksien suhteessa.

6.7
HUS toimittaa selvityksen rahoituksen käytöstä johtoryhmälle maaliskuun 15. päivään
mennessä edellisen vuoden toteutuneista kustannuksista. Selvityksen perusteella oikais-
taan suoritettua ennakkolaskutusta vastaamaan toteutuneita kustannuksia, ja HUS huo-
lehtii toteuman mukaisesti lisälaskujen lähettämisestä tai hyvitysten tilittämisestä
osuuksien mukaisessa suhteessa.

6.8
Koordinoivan yksikön varojen käyttö perustuu yhteisesti sovittuihin toimintamenoihin.
HUS hallinnoi muiden sopijapuolten puolesta heidän osuuttaan koordinoivan yksikön
rahoituksesta. Rahoituksen budjetinmukaisesta käytöstä ja seurannasta vastaa koor-
dinoivan yksikön johtaja. Sopijapuolilla on oikeus halutessaan auditoida koordinoivan
yksikön kustannuspaikkaa koskeva kirjanpito. Auditoinnin kustannuksista vastaa sopi-
japuoli, joka on katsonut auditoinnin tarpeelliseksi. Auditoinnin kustannuksista vastaa
koordinoiva yksikkö ainoastaan siinä tapauksessa, että auditoinnissa on paljastunut vää-
rinkäytöksiä.
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7 Immateriaalioikeudet ja hankinnat

7.1
Tällä sopimukselle ei siirry sopijapuolille mitään muita oikeuksia kuin mistä on erityi-
sesti tällä sopimuksella sovittu eikä sopimus siirrä mitään olemassa olevia immateriaali-
oikeuksia, joita sopijapuolella on ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista.

7.2
Materiaalien, dokumentaation, menetelmien, ohjelmistojen, tietokantojen ja vastaavien
omistusoikeudet jäävät sille sopijapuolelle, jonka omistamasta aineistosta on kyse. Yh-
teisesti tuotettujen analyysien, tulosten, raporttien ja vastaavien selvitysten sekä yhtei-
sesti tuotettujen ohjelmistojen, menetelmien ja vastaavien omistusoikeudet kuuluvat yh-
teisesti niille sopijapuolille, jotka tuloksen ovat tuottaneet siinä suhteessa, kuin sopija-
puolet ovat yhteisesti tuotettujen ohjelmistojen, menetelmien ja vastaavien tuottamiseen
osallistuneet. . Yhteisomistuksen ehdot sovitaan erikseen yhteisomistajina olevien sopi-
japuolten kesken. Ellei muuta ole sovittu, jokainen yhteisomistaja voi käyttää ja talou-
dellisesti hyödyntää tuloksia haluamallaan tavalla ilman toisten yhteisomistajien erillistä
suostumusta ja ilman velvollisuutta maksaa toisille yhteisomistajille korvausta yhteis-
työssä aikaansaadun tuloksen käytöstä tai taloudellisesta hyödyntämisestä. Edellä sanot-
tu oikeus ei kuitenkaan koske patentoitavissa olevia keksintöjä eikä toisen sopijapuolen
salassa pidettävää aineistoa, vaan niiden käytöstä tämän yhteistyön ulkopuolella ja käy-
tön ehdoista sovitaan aina erikseen etukäteen. Tekijänoikeuden alaisen aineiston osalta
sovelletaan tekijänoikeuslakia.

Sopijapuolet toimittavat toistensa käyttöön sellaiset tulokset, joita toinen sopijapuoli
tarvitsee tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön toteuttamista varten sekä myöntävät
ilman erillistä korvausta tällaisiin tuloksiin toiselle sopijapuolelle ei-yksinomaisen käyt-
töoikeuden tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön toteuttamista varten. Tuloksia luo-
vuttava sopijapuoli voi vaatia erillisen sopimuksen tekemistä ennen käyttöoikeuden
myöntämistä.

7.3
Jos kansallisen syöpäkeskuksen ja/tai sen koordinoivan yksikön toiminnassa syntyy
keksintöjä tai muita suojattavissa olevia immateriaalioikeuksia, omistaa tulokset se tai
ne sopijapuolet, jotka tai jonka palveluksessa olevat henkilöt ovat tuloksen tuottaneet
noudattaen kutakin organisaatiota koskevaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä,
ohjeita ja määräyksiä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, lakiin oikeudesta työntekijän
tekemiin keksintöihin ja lakiin oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin. Kun-
kin projektin tai toimen alkaessa tehdään tarvittaessa erillissopimus oikeuksista ja nii-
den jakautumisesta. Mikäli tietyllä projektilla on ulkopuolinen rahoittaja, sovelletaan
kyseisessä projektissa syntyvien immateriaalioikeuksien jakautumisen suhteen kyseisen
ulkopuolisen rahoittajan rahoitusehtoja. Mahdollisista immateriaalioikeuksien suojaa-
misista ja niistä aiheutuvista kustannuksista sopivat ne sopijapuolet keskenään, joilla on
osuuksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin.

7.4
Mikäli itse kansalliselle syöpäkeskukselle ja/tai sen koordinoivalle yksikölle halutaan
hakea tavaramerkkiä esimerkiksi logon tai nimen suojausta taikka vastaavaa, joka ei
synny edellä kuvattujen keksintöjen taikka muiden työn tulosten yhteydessä, merkitään
tällaiset tavaramerkit sen tai niiden sopijapuolten nimiin, joka tai jotka ottavat vastatak-
seen suojauksen toteuttamisesta ja sen hakemisen, ylläpidon ja uusimisen kustannuksia
sekä muista suojauksen aiheuttamista kustannuksista, kuten esimerkiksi suojatun tava-
ramerkin tai logon käytön valvonnasta ja oikeudellisesta puolustamisesta.
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7.5
Tämä sopimus ei sisällä mitään tai minkään tyyppisen omaisuuden siirtoa toisille sopi-
japuolille, ellei siitä ole eksplisiittisesti tällä sopimuksella sovittu. Mikäli sopimuksen
voimassaollessa sopijapuolten välillä tehdään omaisuuden siirtoja, tulee näistä sopia
erillisellä sopimuksella.

7.6
Tähän yhteistyöhön liittyvät hankinnat tehdään noudattaen hankintoja koskevaa lain-
säädäntöä. Hankinnat tulevat sen organisaation tai niiden organisaatioiden omistuk-
seen, jotka kilpailuttavat hankinnan siinä suhteessa kuin organisaatio vastaa hankinnan
kustannuksista. Yhteishankinnoista sovitaan etukäteen erikseen.

7.7
Immateriaalioikeuksia koskevat ehdot jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisen
jälkeenkin.

8 Kansallisen syöpäkeskuksen organisaatiomuodon muuttaminen

8.1
Mikäli johtoryhmä erikseen niin päättäää, kansalliseen syöpäkeskukseen voidaan ottaa
muitakin keskeisiä toimijoita. Liittymisen yhteydessä on kunkin liittyjäehdokkaan osalta
arvioitava erikseen liittymisen hallinnolliset vaikutukset, uuden organisaation liittymi-
sen lisäarvo ja hyöty kansallisen syöpäkeskuksen tavoitteiden edistämisessä sekä mah-
dolliset esteet. Lisäksi on selvitettävä tarve organisaatiomuodon muuttamiseen. Johto-
ryhmän on saatettava esityksensä kunkin oman organisaation päätettäväksi ja hyväksyt-
täväksi, ennen kuin

8.2
Sopijapuolet voivat yhteisesti päättää kansallisen syöpäkeskuksen ja/tai koordinoivan
yksikön organisaatiomuodon muutoksesta edellyttäen, että organisaatiomuodon muu-
tosta kannatetaan yksimielisesti.

9 Salassapitovelvoitteet

9.1
Sopijapuolet noudattavat kaikessa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuoja-
lakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta, potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia, la-
kia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, liikesalaisuuslakia sekä muuta salassapitoa
koskevia Suomen ja EU:n säädöksiä. Kukin sopijapuoli vastaa siitä, että se tekee asian-
mukaiset salassapitoa osoittavat merkinnät toiselle sopijapuolelle mahdollisesti luovu-
tettavaan salassa pidettävään materiaaliin.

9.2
Sopijapuoli sitoutuu pitämään salassa toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tie-
dot, jotka on merkitty salaisiksi tai jotka on niiden luonteen vuoksi ymmärrettävä salas-
sa pidettäviksi, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen mukai-
siin tarkoituksiin.

9.3
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (i) joka on yleisesti saa-
tavilla taikka muuten julkista tai (ii) jonka vastaanottava sopijapuoli on saanut kolman-
nelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (iii) joka oli vastaanottavan sopija-
puolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista
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toiselta sopijapuolelta tai (iv) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä
toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai tietoa tai (v) jonka sopi-
japuoli on velvollinen julkistamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

9.4
Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksel-
lisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kysei-
nen aineisto, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa
tai kyseisiä tietoja sopimuksen täyttämiseen aikaisemman ajankohdan mukaan.

Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämät
kopiot aineistosta, sekä yksi kappale arkistointitarkoituksiin, mikäli laki tai viranomais-
määräys edellyttää arkistointia.

9.5
Sopijapuolet eivät lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja tämän sopimuksen nojalla. Mi-
käli henkilötietoja, kuten potilastietoja siirretään sopijapuolten välillä, on sovittava erik-
seen henkilötietojen salassapidosta ja niiden suojaamisesta sekä tietoturvasta ja se voi
edellyttää esimerkiksi salassapitositoumusta ja tietoturvaan liittyvää sitoumusta sopija-
puolten osalta siirrettäessä tietoja toisille sopijapuolille.

9.6
Mikäli sopimuksen toteuttamisen yhteydessä on jaettava ja käsiteltävä henkilötietoja
ja/tai muita lakisääteisesti salassa pidettäviä tietoja, joiden käsittelystä on säädetty tie-
tosuojalaissa ja/tai EU:n tietosuoja-asetuksessa ja/tai potilaslaissa, sopijapuolet sitoutu-
vat pitämään tällaiset tiedot salassa noudattaen niitä koskevaa lainsäädäntöä sekä tur-
vaamaan oman henkilöstönsä osalta, että tarvittavat salassapitositoumukset otetaan ja
salassapitovelvoitteet selvitetään henkilöstölle. Sopijapuolet vastaavat lisäksi siitä, että
salassa pidettävään aineistoon on pääsy yksinomaan sellaisilla organisaation henkilöillä,
jotka välttämättä tarvitsevat tiedon joko tämän sopimuksen täyttämiseksi tai täyttääk-
seen kansalliselta syöpäkeskukselta tai koordinaatioyksiköltä saamansa tehtävän tai
toimeksiannon.

9.7
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimus ei poista mahdollisesti suoraan laista tu-
levia salassapito- tai käyttörajoitusvelvoitteita, joita on noudatettava tämän sopimuksen
määräyksistä riippumatta ja jonka lainsäädännössä asetetuista seurauksista vastaa se
sopijapuoli, joka on toiminut vastoin säännöksiä.

9.8
Tähän kohtaan 9 liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan tämän sopimuksen
päättymisen jälkeenkin.

10 Vahingonkorvausvelvollisuus

10.1
Sopijapuoli vastaa suhteessa muihin sopijapuoliin sille laissa tai tässä sopimuksessa tai
siihen liittyvissä erillissopimuksissa asetetun velvoitteen rikkomisesta tai laimin-
lyönnistä sekä siitä vahingosta, jonka se laiminlyönnillään tai tuottamuksellaan
aiheuttaa. Sopijapuolten vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin ja kaikissa tapauksissa
korkeintaan sadantuhannen (100.000) euron summaan.

10.2
Edellä mainittua vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko on aiheutettu
tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella taikka jos kysymyksessä on immateriaalioi-
keuksien tai salassapitovelvoitteiden rikkominen.
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10.3
Jos vahinkoa on aiheutettu kolmannelle osapuolelle, vastaa siitä se sopijapuoli, joka on
vahingon aiheuttanut.

11 Sopimuksen muuttaminen, siirtäminen ja voimaan jäävät sopimusmääräykset

11.1
Tähän sopimukseen voidaan tehdä tarpeen mukaisia muutoksia sopijapuolten yhteisellä
päätöksellä. Sopimusmuutosdokumentti otetaan tämän sopimuksen liitteeksi.
Sopijapuolet sitoutuvat muuttamaan tätä sopimusta siinä laajuudessa kuin se on tar-
peellista, mikäli lainsäädännön tai viranomaismääräysten muutos sitä edellyttää.

11.2
Sopijapuolet eivät voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman kaikkien
sopijapuolten suostumusta.

11.3
Mikäli sopijapuolen toiminta tai sen osa siirtyy lainsäädännön tai organisaatio-
muutosten johdosta sopimuksen voimassaoloaikana muulle taholle, voi asianomainen
sopijapuoli siirtää edellä kohdassa 11.2 mainitun estämättä sopimuksen uudelle
vastuuorganisaatiolle tai sille jolle tässä sopimuksessa tarkoitetut tehtävät on siirretty.

11.4
Pykälässä 7 ja 9 erikseen määrätyn lisäksi, sellaiset sopimusehdot, jotka niiden luonteen
puolesta ilmeisimmin on tarkoitettu voimaan jääviksi jäävät voimaan tämän sopimuksen
päättymisestä huolimatta.

12 Sopimuksen päättäminen

12.1
Sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla toimittamal-
la muille sopijapuolille kirjallinen irtisanomisilmoitus. Irtisanomisilmoituksen tekemi-
nen edellyttää perusteltua syytä ja että sopijapuoli, joka haluaa irtisanoa sopimuksen, on
kaksi (2) kuukautta ennen irtisanomisilmoituksen tekemistä saattanut irtisano-
misaikeensa perusteluineen johtoryhmän tietoon, eivätkä syyt, jotka ovat irtisanomisen
perusteena ole korjattavissa olevia.

12.2
Johtoryhmä voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin sopimusta olennaisesti rik-
koneeseen sopijapuoleen nähden yksimielisellä päätöksellä, jonka päätöksen tekoon so-
pimusta rikkonut sopijapuoli ei osallistu.

12.3
Mikäli koordinoivaa yksikköä on rahoitettu sopijapuolten varallisuudella, sopimuksen
irtisanovalla sopijapuolella on oikeus saada palautuksena kyseisen vuoden rahoitus-
osuudestaan se osuus, jota ei ole vielä budjetoitu taikka käytetty. Jos sopimus puretaan,
sopimusta rikkoneen sopijapuolen kyseiselle toimintavuodelle osoitetut varat on saatet-
tava koordinoivan yksikön käyttöön suunnitelman mukaisesti.
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13 Voimassaolo, soveltaminen ja riitojen ratkaisu

13.1
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet sopi-
muksen viimeisimmästä allekirjoituspäivästä. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

13.2
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet rat-
kaistaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei saada ratkaisua eri-
mielisyyteen, saatetaan erimielisyys ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeudessa.

14 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tämä sopimus voidaan toteuttaa useana kopiona, joista jokaista pidetään alkuperäisenä
ja jotka yhdessä muodostavat yhden ja saman dokumentin. Kukin sopijapuoli voi allekir-
joittaa sopimuksen pdf-muodossa ja toimittaa sen sopijapuolten toimivaltaisille allekir-
joittajille. Pdf-muotoisia allekirjoituksia pidetään alkuperäisinä allekirjoituksina, jotka
ovat päteviä ja sitovia sopijapuolten välillä.

LOPPUOSA SIVUSTA JÄTETTY TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄKSI
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Helsingissä    ____.____ 2019

_______________________ ____________________________
Juha Tuominen Markku Mäkijärvi
toimitusjohtaja johtajaylilääkäri
HUS-Kuntayhtymä HUS-Kuntayhtymä



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri versio 5.8.2019 FINAL 37 (37)

FICAN –sopimusluonnos 5.8.2019 FINAL

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä VSHP)

_____________   ____ . ______ 2019

_______________________ _____________________________
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LIITE § 157 / 2







LIITE § 157 / 3











Vaasan keskussairaala Holding Oy, yhtiöjärjestys 
 
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 
 
Yhtiön toiminimi on Vaasan keskussairaala Holding Oy ja kotipaikka Vaasa. 
 
2 § Yhtiön toimiala 
 
Yhtiön toimialana on omistaa terveydenhuoltoalan toimintaan liittyvää tai sitä tukevaa tai palvelevaa 
toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi myös ostaa, myydä ja hallinnoida 
kiinteistöjä sekä arvopapereita. Lisäksi yhtiön toimialana on hallintopalveluiden tuottaminen ja 
myyminen. 
 
3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma 
 
Yhtiön vähimmäispääoma on 2.500 euroa ja enimmäispääoma 100.000 euroa, joissa rajoissa 
osakepääomaa 
voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 
 
4 § Hallitus 
 
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 
vähintään kolme (3) ja enintään neljä (4) varsinaista jäsentä. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 
 
5 § Toimitusjohtaja 
 
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 
 
6 § Varsinaiset toiminimenkirjoitusoikeudet 
 
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen, sekä 
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 
 
7 § Prokurat ja edustamisoikeudet 
 
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden 
yhtiön edustamiseen. 
 
8 § Tilintarkastajat 
 
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan 
Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, ei 
varatilintarkastajaa tarvitse valita. 
 
Tilintarkastajaksi tulee kuitenkin valita Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastajaksi 
valittu tilintarkastusyhteisö, mikäli Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniohjeessa niin 
määrätään. 
 
9 § Kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen 

LIITE § 157 / 4



Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja 
viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä 
ennakkoilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka lähetetään niihin osoitteisiin, jotka 
osakkeenomistaja on ilmoittanut osakasluetteloon. 
 
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle 
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen 
yhtiökokousta. 
 
10 § Varsinainen yhtiökokous 
 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. 
 
Kokouksessa on: 
 
esitettävä: 
 
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 
2. tilintarkastuskertomus; 
 
päätettävä: 
 
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 
6. hallituksen jäsenten palkkioista; 
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 
 
valittava: 
 
8. hallituksen jäsenet 
9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 
 
käsiteltävä: 
 
10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 


