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Hallitus 113 - 115 26.8.2019 

 

 

 

 

§ 113 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 114 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Ulla Hellén.  

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 115 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 116  26.8.2019 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 37 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 116/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 116/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 116/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 116/4 

 

 

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

 

HALL:   
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§ 117 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 38 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauk-

sen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen nä-

kökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun 

ei ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee elokuun tilannekatsa-

uksen kokouksessa. 

 

 

SHP:n JOHT: esittää, että hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin  

  johtajan katsauksen elokuulta 2019. 

 

HALL:   
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 Hallitus 118 26.8.2019 

 

 

§ 118 Välitilinpäätös 30.6.2019 

Shp:n joht. 39 

Välitilinpäätös 30.6.2019 on tehty täysin aiempien periaatteiden mukaisesti. Eri vuosien ver-

taileminen palvelualuetasolla ja tiliryhmittäin ei ole aivan yksinkertaista, sillä osa toimin-

noista ulkoistettiin kesken vuoden 2018 ja Pietarsaaren laboratoriotoiminta liitettiin diag-

nostiikkakeskukseen 1.1.2019. Sisäisistä kuluista on tullut ulkoisia, ja palkat ja aineet ovat 

nyt ostopalveluita. 

 

Välitilinpäätös 30.6.2019 on 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Jäsenkunnilta on laskutettu 

106,2 milj. euroa eli 50,8 % budjetoidusta. Toimintatuotot ovat yhteensä 126,1 milj. euroa eli 

51,6 % budjetoidusta.  

 

Toimintakuluista on toteutunut 51,7 % eli 121,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä 

on 56 milj. euroa eli 50,8 % budjetoidusta.  Aineista, tarvikkeista ja tavaroista syntyneet ku-

lut ovat 20,4 milj. euroa eli 51,7 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 42,7 milj. euroa eli 

53,4 % budjetoidusta.  Ostopalvelukuluihin sisältyvät myös muissa laitoksissa annetun hoi-

don kulut, joista osa kuitenkin vielä puuttuu. Kuluja on 30.6.2019 mennessä 19,1 milj. euroa, 

mikä on 2,4 milj. euroa enemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2018. Ostopalveluihin 

sisältyvät myös ulkoistettujen toimintojen eli siivous-, ravitsemis-, kuljetus-, taloushallinto- 

ja henkilöstöpalvelujen kulut. Toiminnot olivat omaa toimintaa vuoden 2018 ensimmäisen 

vuosipuoliskon ajan, joten kulut eivät ole aivan verrannollisia. 

 

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

ovat 4,8 milj. euroa eli 5 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 2018, ja henkilöstökulut 

ovat 0,45 milj. euroa eli 0,8 % suuremmat. Summaan sisältyvät myös maakuntasuunnittelun 

kulut (noin 0,5 milj. euroa) ja Pietarsaaren laboratoriotoiminta (noin 1,2 milj. euroa), joka ei 

sisältynyt siihen vuonna 2018. Ensimmäisen vuosipuoliskon toimintavolyymi 2019 on suu-

rimmaksi osaksi suunnitellulla tasolla ja samalla tasolla kuin 2018. 

 

Kulutaso kokonaisuudessaan ylittää talousarvion 1,7 %:lla eli 3,9 milj. eurolla, josta 2,9 milj. 

euroa koskee omaa toimintaa. Resurssien käyttö, materiaalikulut ja ostopalvelut muodosta-

vat suuren haasteen. Huhtikuussa toteutettu palkantarkistus näkyy tuloksessa vasta kahden 

kuukauden ajalta, mutta sen vaikutus suurenee loppuvuotta kohti. Myös maakuntasuunnit-

telun henkilöstöresursseista maksetut korvaukset jäävät pois toisen vuosipuoliskon aikana. 

Tavoitteena on edelleen, että talousarviossa pysytään. Asetetut säästövaatimukset pystytään 

joiltakin osin toteuttamaan, mutta lopputulosta on vielä vaikea arvioida. 

          jatkuu.. 
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Hallitus 118 26.8.2019 

 

 

 

 

Välitilinpäätös       LIITE § 118 

 

 

SHP JOHT.:  

ehdottaa, että hallitus keskustelee kuuden ensimmäisen kuukau-

den välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä noudattamaan edel-

leen maltillisuutta. 

 

HALL:   



Asiasivu 8(23) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus  119 26.8.2019 

 

 

 

 

 

§ 119 Pöytäkirjaluettelo   

HJ 25  

Vähemmistökielisen lautakunnan pöytäkirja, 9.5.2019. 

 

Pöytäkirja       LIITTE § 119   

 

 

HJ ehdottaa, että: 

- hallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi 

 

HALL:  
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Hallitus 120 26.8.2019 

 

 

 

 

 

§ 120 Valtuuston 17.6.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano  

HJ 26  

§ 16 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilanne  

HJ:  päätöksen saa panna täytäntöön 

 

§ 19 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus  

HJ: arviointikertomus käsitellään hallituksen lokakuun kokouksessa 

 

 

§ 20 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018, tilinpäätöksen vahvistaminen  

   ja vastuuvapauden myöntäminen  

HJ: merkitään tiedoksi 

 

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus tekee edellä mainitut täytäntöönpanopää-

tökset. 

 

HALL:  
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Hallitus 121 26.8.2019 

 

 

 

 

 

§ 121 Luottamustehtävästä luopuminen, Kruunupyyn kunta 

HJ 27 

Ulf Stenman on ottanut vastaan Kruunupyyn kunnan vs. kunnanjohtajan viran ja luopuu sen 

vuoksi Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen varajäsenen tehtävästä 1.8.2019. 

Valtuusto nimittää uuden varajäsenen. 

           LIITE § 121 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee asian tiedoksi ja vie uuden varajä-

senen nimittämisasian valtuuston päätettäväksi. 

 

 HALL: 
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Hallitus   155 29.10.2018 

Hallitus  122 26.8.2019 

 

 

 

§ 155 Labquality Oy:n osakkeiden mahdollisen realisoimisen selvittäminen 

 

Shp:n joht. 54 

Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa Labquality Oy:n osakkeita 6 kpl LIITE § 155 

  

Yhtiön osakekannasta on tehty indikatiivinen ostotarjous ulkopuolisen ostajan toimesta, ja 

tarjoukseen annettavaa vastausta valmistelemaan on asetettu epävirallinen työryhmä yhtiön 

suurimpien omistajien toimesta. HUS:n hallintojohtaja, joka on lähestynyt Vaasan sairaan-

hoitopiiriä ko asiassa, edustaa työryhmässä osakkeita omistavia sairaanhoitopiirejä ja hän on 

saanut tehtävään toimeksiannon Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallituksen puheenjohta-

jalta. Työryhmän muita jäseniä edustavat Suomen Kuntaliittoa, Suomen Kliinisen Kemian 

Yhdistys ry, Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry. Myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja on 

työryhmän jäsen. Työryhmä arvioi asiantuntijoiden tuella osakekaupan edellytyksiä ja tarjo-

uksen markkinahintaisuutta. Jos neuvotteluissa saavutetaan tyydyttävä lopputulos, toimite-

taan tämä edelleen yhtiön omistajille käsiteltäväksi arviolta joulukuun alussa. 

  

Kaupan valmistelusta aiheutuvat kustannukset esitetään jaettavaksi omistajien kesken omis-

tusten mukaisessa suhteessa. Suurimmat omistajat (Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry, 

Suomen Kuntaliitto, Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry) ovat hyväksyneet jo tämän periaat-

teen.  

  
SHP:n JOHT: - ehdottaa että hallitus hyväksyy Vaasan sairaanhoitopiirin osak-

  keenomistuksen osalta, että työryhmä selvittää osakekaupan 

  edellytyksiä ja tarjouksen markkinahintaisuutta 

 

  - ehdottaa että hallitus hyväksyy, että kaupan valmistelusta ai-

  heutuvat kustannukset jaetaan yhtiön osakkeenomistajien kes-

  ken omistusten mukaisessa suhteessa 

 

  - ehdottaa, että hallitus valtuuttaa hallintojohtajaa ja sairaanhoi-

  topiirin johtajaa myymään ko osakkeet siihen hintaan josta työ-

  ryhmä ja sairaanhoitopiirit keskenään sittemmin mahdollisesti 

  sopivat 

 
  - SHP:n JOHT informoi sittemmin hallituksen asian etenemises-

  tä 

 

    HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ________ 
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Hallitus  122 26.8.2019 

 

 

 

§ 122 Labquality Oy:n osakkeiden myynti 

HJ 28  

Taustaa 

Labquality Oy on yhtiö, jonka toimialana on tuottaa laboratorioalan ja terveydenhuollon 

koulutus-, diagnostiikka- ja sertifiointipalveluja. Yhtiö on perustettu vuonna 1972 ja sen 

omistajina ovat 25 suomalaista viranomaista ja yhdistystä. Yhtiön omistus jakautuu yhteensä 

300 osakkeeseen. Suurimmat yhtiön omistajat ovat Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry. 

(69 osaketta), Suomen Kuntaliitto ry. (51 osaketta) ja Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry (46 

osaketta). Yhtiötä omistavat lisäksi pienillä omistusosuuksilla mm. lähes kaikki Suomen sai-

raanhoitopiirit. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa 6 osaketta. Yhtiö toimii kil-

pailluilla markkinoilla eli se ei ole omistajiensa sidosyksikkö. 

 

Yhtiön omistuksen hajautuminen on ollut jo pidempään ongelmana yhtiön toiminnan kehit-

tämiselle, koska omistajilla on ollut keskenään tämän osalta eriäviä näkemyksiä. Nykyisellä 

omistusrakenteella ei ole ollut mahdollista muodostaa yhtenäistä näkemystä yhtiön tulevasta 

strategiasta, mikä ei puolestaan ole mahdollistanut omistaja-arvon kasvattamista. Tämän 

vuoksi yhtiön suurimpien omistajien kesken on keskusteltu vuodesta 2018 lukien yhtiön 

omistuksen keskittämisestä osakekaupoilla. Asiaa on valmistellut suurimpia omistajia tai 

omistajaryhmiä edustava työryhmä, johon ovat kuuluneet Kuntaliitto ry:n edustajana johta-

va lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry:n edustajana toimin-

nanjohtaja Ismo Partanen, Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry:n edustajana puheenjohta-

ja Anna Linko-Parvinen ja sairaanhoitopiirien edustajana HUSin hallintojohtaja Lauri Tan-

ner. Valmisteluryhmää on työssä avustanut Neuvoa Advisors Oy:n partner Mika Vauhkonen. 

Työryhmän työhön ovat osallistuneet yhtiön hallituksen aiempi puheenjohtaja Jouni Pelto-

maa ja yhtiön toimitusjohtaja Mia Lindström. 

 

Valmisteluryhmä on selvittänyt mahdollisia ostajaehdokkaita. Tässä selvitystyössä erityistä 

painoa on asetettu sille, että tuleva omistaja tukee yhtiön toiminnan jatkuvuutta ja on valmis 

kehittämään yhtiön toimintaa kotimaisena laboratorioalan vahvana toimijana. Nykyisten 

omistajien keskuudesta ei ole ilmaistu halukkuutta yhtiön osakekannan hankkimiseen. 

Selvitystyön perusteella valmisteluryhmän ehdotuksena yhtiön osakekannan ostajaksi on Cor 

Group Oy, joka on suomalaisen terveysalan konsernin emoyhtiö. Valmisteluryhmän käsityk-

sen mukaan yhtiö vastaa ostajalle edellä asetettuja odotuksia. Konserniin kuuluu mm. Co-

ronaria Oy, joka on Suomen viidenneksi suurin yksityinen sote-alan palveluita tarjoava yritys 

ja sosiaali- ja terveysalan koulutusten järjestämiseen erikoistunut Professio Finland Oy. 

Valmisteluryhmän neuvottelemat kaupan ehdot kuvataan seuraavassa. 

 

 

          jatkuu.. 
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Hallitus 122 26.8.2019 

 

 

 

Kauppahinnan määräytyminen 

Ostajan edellytys kaupan toteutumiselle ja kauppahinnalle on, että ostaja saa järjestelyssä 

hankittua 100 % yhtiön osakkeista. Osakkeiden kauppahinta on 5.500.000 euroa vähennet-

tynä (i) lyhyt- ja pitkäaikaiset velat ja (ii) lisättynä lyhyt ja pitkäaikaiset saamiset sekä kassa 

kauppahinnan täsmäytyspäivänä (alustavasti 30.6.2019) sekä (iii) vähennettynä ennen kau-

pan voimaanastumista tapahtuva varjojenjako myyjille (sekä muut mahdolliset ilmoitetut va-

rojen ulosvuodot). Tavoitteena on, että yhtiön sijoitusrahastoissa olevat ylimääräiset varat 

realisoidaan ja jaetaan osakkaille ennen kaupan täytäntöönpanoa. Yhtiöllä on 31.12.2018 ta-

seen perusteella realisoitavia em. varoja n. 2,3 miljoonan euron arvosta. Edellä kuvattu hin-

nan täsmäyttämistapa mahdollistaa sen, että kauppahinta saadaan määriteltyä yksiselittei-

sesti ennen kauppakirjan allekirjoitusta.  

Edellä mainittu kauppahinta vastaa ulkopuolisen arvioijan näkemystä yhtiön arvosta. Oy 

Tuokko Ab:n laatiman ja 6.11.2018 päivätyn arvonmäärityksen perusteella yritysarvo 

(=ennustettujen tulevien kassavirtojen nykyarvo) yhtiön mahdollisessa myyntitilanteessa on 

arvioitu olevan 5,0 – 6,0 miljoonaa euroa. Edellä mainitun arvonmäärityksen ja kauppahin-

nan laskentatavan perusteella voidaan päätellä, että kauppahinta vastaa yrityksen osakkei-

den käypää arvoa. 

 

Kaupan muut pääasialliset ehdot 

Liitteinä ovat     

 luonnos osakekauppasopimukseksi  LIITE 1  

 luonnos kauppakirjan liitteeksi tarkoitettuun myyjien vakuutukset liite-

asiakirjaluonnokseen  LIITE 2 

 luonnos kauppakirjan allekirjoituspäivän ja täytäntöönpanopäivän välil-

lä Labquality Oy:n toimintaa säätelevään liitedokumenttiin LIITE 3  

 Eversheds Sutherland Oy:n antama edellä mainittuja dokumentteja 

koskevan oikeudellisen lausunnon LIITE 4  

 Neuvoa Advisers Oy:n laatima kauppahintaluettelo LIITE 5 

Lausunnon mukaan kauppakirjaluonnos on ehdoiltaan tavanomainen yri-

tyskauppasopimus.    

 

Alla on esitelty lyhyesti suunnitellun kaupan kannalta oleellisimmat sopimusehdot.  

 

Kauppahinnan maksu: Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupan täytäntöönpa-

non yhteydessä. 

 

Ennakkoehdot: Keskeiset ennakkoehdot ovat: (i) osakkeiden kaupat ovat saaneet lainvoi-

man, (ii) kadonneen osakekirjan kuoletusprosessi on saatu päätökseen, (iii) sijoituksissa ole-

vat varat on realisoitu ja jaettu myyjille, (iv)  yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olen-

naista negatiivista muutosta kauppakirjan allekirjoittamisen ja täytäntöönpanopäivän välillä 

ja (v) myyjien ja ostajan antamat vakuutukset ovat täytäntöönpanopäivänä paikkansapitävät. 

          jatkuu.. 
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Myyjien vakuutukset: Myyjät antavat yrityskaupoissa tyypilliset liitteen 3 mukaiset myyjien 

vakuutukset. 

 

Korvausvelvollisuus: Myyjien vastuu on erillistä. Myyjät ovat velvollisia korvaamaan vahin-

koja, jotka aiheutuvat sopimuksen tai annettujen myyjien vakuutusten rikkomuksista. Va-

hinko on terminä määritelty siten, että ”Vahingosta” aiheutuu välitöntä, kohtuullisesti ennal-

ta nähtävissä ollutta menetystä, vahinkoa tai kustannusta. 

 

Myyjien vakuutuksien rikkomisesta johtuvia vastuita on rajattu mm. seuraavasti (lista ei ole 

täydellinen): 

i.   Vastuu on enintään 20 % myyjän saamasta kauppahinnasta 

ii.   Vahinkoja ei korvata, ellei niiden yhteismäärä ylitä 150.000 euroa, jolloin vahinko 

korvataan ylimenevältä osalta. 

iii.   Yksittäisen vahinkotapahtuman tulee olla vähintään 10.000 euroa 

iv.   Rikkomus on selvästi, avoimesti ja riittävän yksityiskohtaisesti käynyt ilmi due dili-

gence -aineistosta 

v.   Myyjät vastaavat ainoastaan ostajan todellisen vahingon 

vi.   Ostaja on tullut tietoiseksi vahingosta 18 kk aikana kaupan voimaanastumisesta lukien 

(poislujien verot, joiden osalta vastuu pidempi) 

 

Edellä mainittujen rajoituksien ulkopuolelle jäävät mm.  tahallisuudella tai törkeällä huoli-

mattomuudella aiheutetut vahingot sekä myyjien antamat vakuutukset 1.1 ja 1.2. Due dili-

gence -selvityksien havaintojen perusteella voi sopimukseen tulla lisättäväksi ns. erityisiä 

vastuusitoumuksia, joiden osalta em. vastuunrajoituksia ei sovelleta esitetyllä tavalla. Tavoit-

teena on, että Due diligence -selvitykset saatetaan loppuun elokuun aikana. 

 

Kilpailukielto: Kauppasopimus sisältää kilpailukieltovelvoitteen, joka on voimassa kaksi 

vuotta kaupan täytäntöönpanopäivästä. Kilpailukiellon alaista liiketoimintaa on rajattu siten, 

ettei myyjien nykyistä toimintaa tulkita kilpailevaksi toiminnaksi. Kilpailukiellon alaista lii-

ketoimintaa ei ole (i) myyjän omalle organisaatiolle tuottamat palvelut, (ii) myyjän harjoit-

tama toiminta sen jatkuessa oleellisesti nykyisessä laajuudessaan tai (iii) koulutustoiminta 

yleisesti ottaen. Kilpailukiellon alaista liiketoimintaa sen sijaan on Labquality Oy:n harjoit-

tama sertifiointiliiketoiminta ja EQAS-liiketoiminta. Kilpailukielto ei koske miltään osin 

Suomen Kuntaliitto ry:tä, kuntayhtymiä tai niiden tytäryhteisöjä. 

 

Rekrytointikielto: Kauppasopimus sisältää rekrytointikieltovelvoitteen, joka on voimassa 

kaksi vuotta kaupan täytäntöönpanopäivästä ja joka kieltää myyjiä aktiivisesti rekrytoimasta 

Labquality Oy:n palveluksessa olevia henkilöitä. Kielto ei koske työpaikkailmoituksiin perus-

tuvaa rekrytointia, tai rekrytointia, jossa myyjä ei ole toiminut aloitteentekijänä. 

 

          jatkuu.. 
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Myyjän edustaja: Sopimuksen mukaan kukin myyjä valtuuttaa Neuvoa Advisors Oy:n vas-

taanottamaan kaikki kauppakirjaan liittyvät tiedoksiannot ja antamaan puolestaan kauppa-

kirjaan liittyvät ilmoitukset ostajalle. 

 

Eversheds on lausunnossaan esittänyt vähäisenä huomiona, että kauppakirjaluonnoksessa 

ennakkoehtona oleva sijoitusomaisuuden realisointi voisi selvyyden vuoksi olla tarkemmin 

määritelty. Asiaan ei liity epäselvyyttä ja ostajan neuvonantajan kanssa on sovittu asian täs-

mentämisestä lopulliseen sopimukseen. Niin ikään välillisten vahinkojen osalta kauppakirja-

luonnosta on täsmennetty lausunnon pyytämisen jälkeen lausunnossa esitetyllä tavalla.  

Lausunnossa myös suositellaan harkittavaksi, että lopullisen kauppahinnan määrä vahvistet-

taisiin esimerkiksi tilintarkastajan toimesta. Koska kauppahinnan laskentaan ei nähdä tässä 

tapauksessa liittyvän tulkintaerimielisyyksien riskiä, riittäväksi toimenpiteeksi katsotaan, et-

tä tilintarkastajaa käytetään myyjien kauppahintalaskelmien oikeellisuuden varmistamises-

sa. 

 

Aikataulu 

Järjestely on suunniteltu aikataulullisesti toteutettavan seuraavasti: 

6/2019  Yhtiö laatii välitilinpäätöksen, jonka perusteella lasketaan kauppahinta (ennen 

ilmoitettuja vuotoja). 

8/2019  Due diligence -selvityksien loppuunsaattaminen. 

9/2019  Kauppakirjojen allekirjoittaminen. Myyjät ovat tehneet myyntipäätökset ja val-

tuuttaneet tarvittavat henkilöt kauppakirjan allekirjoittamiseen ja kaupan to-

teuttamiseen liittyvien muiden toimenpiteiden suorittamiseen. 

11-12/2019  Kaupan täytäntöönpano ennakkoehtojen toteuduttua. Kauppahinta maksetaan 

kaupan täytäntöönpanon yhteydessä.  

Muuta 

Kaupan täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi valmisteluryhmä esittää, että omistajat val-

tuuttaisivat jonkun valmisteluryhmän jäsenistä allekirjoittamaan kauppakirjan puolestaan. 

Mahdollisesta valtuutuksesta huolimatta kukin omistaja saa oman kappaleensa allekirjoitet-

tua kauppakirjaa. 

Sopimus laaditaan suomenkielellä. 

 

          jatkuu.. 
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HJ:  esittää, että hallitus päättää  

1. myydä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omista-

mat Labquality Oy:n osakkeet nro [289-294] Cor Group 

Oy:lle yhteensä 110.000 euron kauppahinnasta lisättynä ja 

vähennettynä liitteenä olevassa kauppakirjassa mainituilla 

erillä, kauppakirjan mukaisin ehdoin ja sillä edellytyksellä, 

että myytävän yhtiön Taaleri-sijoitukset n. 2,3 M€ per 

31.12.2018 huomioidaan kauppahinnan täsmäytyslaskel-

missa kauppahintaa kasvattaviksi varallisuuseriksi 

 

2. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtaja tarvittaessa päättä-

mään vähäisistä ja teknisluonteisista muutoksista liitteenä 

olevaan kauppakirjaan ja 

 

3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja hallintojohtajan 

allekirjoittamaan kauppakirjan sairaanhoitopiirin puoles-

ta. 

 

HALL:  
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§ 123 Kansainvälinen sairaalakongressi Muscatissa, Omanissa 6.–9.11.2019  

HJ 29  

Kansainvälinen sairaalakongressi pidetään 42. kerran, tällä kertaa Muscatissa, Omanissa 6.–

9.11.2019. Järjestäjä on entiseen tapaan IHF (Kansainvälinen sairaalaliitto). Kongressi on 

suunnattu sairaalahallinnon päättäjille ja johtajille. Ohjelma on ohessa. 

 

Muscat, Oman (IHF) 6.–9.11.2019       LIITE § 123 

 

 
HJ:  Hallitus päättää osallistumisestaan. 

 

HALL:  
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§ 124 Valtuuston ylimääräisen kokouksen ajankohdan ajankohdan muuttaminen 

HJ 30  

Hallitus vahvisti 20.5.2019 syksyn 2019 kokousajat. Samassa yhteydessä vahvistettiin val-

tuuston ylimääräisen kokouksen ajankohdaksi 23.9.2019 klo 10.  

 

Nyt ehdotetaan, että kokous siirretään pidettäväksi 23.10.2019.  

 

HJ:  ehdottaa, että valtuuston ylimääräinen kokous pidetään 

23.10.2019. 

 

HALL:        
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§ 125 Elatusainekeittimen kiireellinen suorahankinta kontaminaation johdosta 

HJ 31  

Mikrobiologian ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta esitti heinäkuun alussa hallintojohtajalle 

pyynnön elatusainekeittimen (agar-keitin) kiireellisestä hankinnasta elatusainetuotannon 

varmistamiseksi Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan laboratorioissa. Keittimi-

nen arvo lisävaraosineen on 20.763 euroa. Kontaminaatio-ongelma havaittiin laboratoriossa 

kesäkuussa, jolloin todettiin, ettei laitetta pystytä puhdistamaan kaikilta osin. Säilyneet kon-

taminaatiot haittaavat potilasnäytteiden luotettavaa analysointia ja aiheuttavat selkeän poti-

lasturvallisuusriskin. Tästä syystä ja koska varoja on ollut olemassa laiteinvestointien puit-

teissa, hankinnan valmistelua ja täytäntöönpanoa aloitettiin välittömästi elatusainetuotan-

non turvaamiseksi. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalaissa (1396/2017) määritel-

lyn kansallisen kynnysarvon ja luokitellaan siten pienhankinnaksi, johon kyseistä lakia ei so-

velleta. 

 

Liitteenä diagnostiikkakeskuksen johtaja Susanne Luukkosen sekä mikrobiologian ylilääkäri 

Suvi-Sirkku Kaukorannan hankintaesitys ja perustelut sekä hankintapäätös (3 asiakirjaa) 

   LIITE § 125/1-2 

 

 

HJ: Ehdottaa, että hallitus hyväksyy hankintapäätöksen. 

 

HALL: 
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§ 126 Asiakasraadin julkilausuma 

JYH 5  

Asiakasraati osallistui kokouksessaan 12.6.2019 Vaasan keskussairaalan asiakasapteekin 

suunnitteluun. Asiakasraati otti kantaa ja antoi ehdotuksia asiakasapteekin aukioloajoista 

päättämiseen, sijaintiin ja palveluun.  

• Aukioloajoissa kannattaisi huomioida sairaalan toiminnan mukanaan tuomat asiakas

 virrat, kuten poliklinikoiden aukioloajat, potilaiden kotiutuksien ajankohdat, henkilö

 kunnan työvuorot sekä statistiikka siitä, milloin asiakkaita liikkuu sairaalassa.  

• Sijainti sairaala-alueella palvelee loistavasti sairaalan asiakkaita, mutta myös Hieta

 lahden alueen asukkaita. Asiakasapteekin sijoittamisessa H-rakennukseen tulee huo-

 mioida turvallisuusasiat sekä pysäköinti lähellä apteekin ulko-ovea.  

• Palvelussa sairaalan läheisyys helpottaa yhteistyötä sairaalan kanssa ja tapahtumien 

 järjestämisessä esimerkiksi potilasyhdistysten kanssa. Raati ehdottaa palvelun laajen-

 tamista lääkkeiden kotiinkuljetuspalveluun. 

Raadin julkilausuma ja ehdotukset annetaan asiakasapteekin suunnittelussa hyödynnettä-

väksi kokouksessa asiaa esitelleille apteekkari Jussi-Pekka Rauhalle ja proviisori Antti Isota-

lolle. 

 

Kokouksessa raati jatkoi viiteen vapaaehtoiseen hoitoyksikköön tehtävän asiakashavain-

noinnin suunnittelua ja keskusteltiin yhteisistä toimintatavoista. Kutakin yksikköä havainnoi 

2-3 raatilaista. Raatilaiset eivät haastattele asiakkaita, mutta esittäytyvät asiakasraadin jäse-

niksi, jos asiakkaat haluavat keskustella heidän kanssaan. Asiakasraatilaiset tietävät, että 

kaikkiin asiakkaisiin liittyviin asioihin sitoo vaitiolovelvollisuus ja jokainen raatilainen alle-

kirjoittaa vaitiolovelvollisuussopimuksen ennen havainnointiyksikköön menoa. Havainnoin-

nin yhteydessä raatilaiset tutustuvat yksiköiden yleisiin tiloihin ja havainnoitavissa olevaan 

prosessiin. He voivat esittää myös kysymyksiä henkilökunnalle. Havainnointikäynnit suunni-

tellaan syksylle. 

LIITE § 126 

 

JYH:  esittää, että hallitus merkitsee asiakasraadin julkilausuman tiedok-

si. 

 

HALL:  
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§ 127 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    26.8.2019 

 

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 lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

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

 


