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Hallitus 144 – 146 7.10.2019 

 

 

 

 

§ 144 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 145 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo ja Hans-Erik Lindqvist. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 146 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 147  7.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 45 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 147/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 147/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 147/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 147/4 

 

 

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

 

HALL:   
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Hallitus 148 7.10.2019 

 

 

§ 148 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 46 

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 lokakuun tilannekat-

sauksen kokouksessa. 

 

 

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

  johtajan katsauksen lokakuulta 2019. 

 

HALL:   
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Hallitus 149 7.10.2019 

 

 

 

 

 

§ 149 H-talon rahoitus ja kiinteistöosakeyhtiö 

Shp:n joht. 47 
H-talon aikaisemmat käsittelyt: 

Hallitus               § 127   10.11.2016 

Valtuusto          § 20   28.11.2016 

Hallitus               § 24                23.2.2017 

Valtuusto          § 6                        20.3.2017 

Hallitus              § 18                      19.2.2018 

Hallitus               § 69                      7.5.2018 

Hallitus               § 21                      18.2.2019 

Hallitus   § 55  12.4.2019  

Valtuusto   § 9  15.4.2019 

 
Hallitus on valtuuston 15.4.2019 tekemän päätöksen mukaisesti jatkanut rahoitusvaihtoehto-

jen tutkimista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö käsitteli asiaa 14.5.2019 ja ministeriön mukaan 17.3.2017 

myönnetty poikkeuslupa on edelleen voimassa, mutta ainoastaan, jos rakentaminen alkupe-

räisen anomuksen mukaisesti toteutetaan sairaanhoitopiirin taseeseen. Sekä leasingrahoitus 

että kiinteistöyhtiön perustaminen vaativat uuden luvan ministeriöltä, pelkkä muutoksenha-

ku ei riitä. 

Selvitetyt vaihtoehdot ovat leasingrahoitus ja kiinteistöyhtiö sekä alkuperäinen malli, jossa 

H-talon rakentaminen toteutetaan investointina sairaanhoitopiirin omaan taseeseen. 

Suurin syy siihen, että haluttiin selvittää mahdollisuudet muunlaiseen omistukseen oli, että 

kuntayhtymän velat ja varat ilmoitetaan yksittäisten kuntien konsernitilinpäätöksessä kun-

nan peruspääomaosuuden mukaisesti. Jos H-taloa varten perustettaisiin kiinteistöyhtiö ja se 

ottaisi lainaa, velka ilmoitettaisiin konsernitilinpäätöksessä vain, jos omistusosuus ylittää 

50 %. Kunnat maksavat lopulta itse lainasta koituvat kulut käytön mukaan niiden vuosien 

kuluessa kun lainaa lyhennetään. Poistot ja korot sisältyvät sairaanhoitopiirin palveluiden 

hinnoitteluun. On siis erotettava osuus, joka todellisuudessa maksetaan ja osuus, joka ilmoi-

tetaan konsernitilinpäätöksessä. 

Parhaillaan valmistellaan kuntien välisten peruspääomaosuuksien muuttamista. 

         jatkuu.. 
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Hallitus 149 7.10.2019 

 

 

Inspiran sekä kunnanjohtajien ja kuntien talousjohtajien kanssa käytyjen keskusteluiden pe-

rusteella on voitu todeta, että leasing ei enää ole yksi vaihtoehdoista ja että ei ole tarkoituk-

senmukaista siirtää pelkästään H-talo kiinteistöyhtiöön. Jos kiinteistöt halutaan siirtää kiin-

teistöyhtiöön, sairaanhoitopiirin kaikki kiinteistöt tulisi siirtää siihen. Siirron yhteydessä on 

kuitenkin maksettava 4 %:n varainsiirtovero. Euroopan investointipankin kanssa käydyissä 

alustavissa keskusteluissa on ilmennyt, että lainanottajan on oltava kuntayhtymä, ei kiinteis-

töyhtiö.  

 

Kunnanjohtajien ja talousjohtajien kanssa käydyissä keskusteluissa päätettiin sairaanhoito-

piirin hallitukselle ehdottaa lainarahoituksen hakemista H-talolle. Lainanantajasta päätetään 

kilpailutuksen jälkeen. Laina-aika ja lyhennykset ovat samat kuin investoinnin poistoaika ja 

poiston suuruus. 
 

Inspiran selvitys eri rahoitusvaihtoehdoista     LIITE § 149 /1 

Inspiran selvitys kiinteistöyhtiömallista     LIITE § 149/ 2 

 Pöytäkirja kunnanjohtajien ja talousjohtajien kanssa pidetystä kokouksesta  

 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä    LIITE § 149/ 3 

 

 

Selvityksen ohessa tutkitaan erikseen, voitaisiinko myös laitteet siirtää mahdolliselle kiinteis-

töosakeyhtiölle hyvinvointikuntayhtymän perustamisen yhteydessä. 

  

 

SHP:n JOHT.:   

ehdottaa, että sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto saavat ottaa 

kantaa Inspiran selvityksiin ja kunnan- ja talousjohtajien ehdotuk-

seen, jonka mukaan H-talolle ei tässä vaiheessa perusteta kiinteis-

töosakeyhtiötä, vaan selvitetään kiinteistöyhtiömallia hyvinvointi-

kuntayhtymän perustamisen yhteydessä koko kiinteistökanta 

huomioiden. 

 Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan käynnistämään tarjouskil-

pailu 145 miljoonan euron lainarahoituksesta ja päättämään rahoi-

tuksen antajasta saapuneiden tarjousten perusteella. 

 

HALL.: 
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Hallitus 150 7.10.2019 

 

 

 

 

 

§ 150 APTJ rahoitus ja tilannekatsaus 

Shp:n joht. 48 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on hankkimassa uutta ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ). Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvot-

telumenettelyllä ja hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy. Kilpailutuksessa ovat 

mukana myös ESSOTE ja SIUNSOTE. Kilpailutuksessa on mukana vielä kaksi toimittajaa, ne 

ovat aakkosjärjestyksessä mainittuna Cerner Ireland Limited ja Epic Systems Corporation. 

Hallitus käsitteli kokouksessaan 11.6.2018 §100 Vaasan sairaanhoitopiirin mahdollisuutta 

liittyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuntahankintojen järjestämään asiakas- ja poti-

lastietojärjestelmän kilpailutukseen. Hallitus päätti kokouksessaan 27.8.2018 § 116 liittyä ko. 

kilpailutukseen.   

 

Hallitus on myös käsitellyt kokouksissaan 1.10.2018 § 145, 12.12.2018 § 183, 18.2.2019 § 20, 

20.5.2019 § 85 ja 10.6.2019 § 98 asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilannet-

ta, yhteistyömallia ja sopimuksia. 

 

Kilpailutuksessa on käyty yhdeksäs neuvottelukierros, jossa on tarkennettu mm. sopimuksia 

ja käyttöönottojen aikataulua. Tällä hetkellä viimeistellään tarjouspyyntöä, sopimukset lähti-

vät viime viikolla viimeiselle kommenttikierroksella toimittajille. Tarjouspyyntö lähtee 9.11. 

ja aikataulun mukaan saamme tarjoukset tammikuussa. Tuotevertailu tapahtuu helmikuussa 

ja päätös valittavasta järjestelmästä tehdään maaliskuussa. Alueellisen hankkeen suunnitel-

ma on viimeistelyä vaille valmis, suunnitelma tuodaan hallitukseen marraskuussa. Alueelli-

nen hanke alkaa tammikuussa. 

 

Virkamiehet ovat keskustelleet kuntien kanssa useaan otteeseen järjestelmän rahoittamises-

ta. Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä pidetyissä kokouksissa on kun-

nanjohtajien ja talousjohtajien kanssa päädytty yhteisesti ratkaisuun, jossa Vshp tekee inves-

toinnin ja rahoittaa sen ottamalla lainan, jonka laina-aika vastaa poistoaikaa.  

 

Pöytäkirja   LIITE § 149/3 

 

Kunnat eivät tällöin joutuisi maksamaan järjestelmästä ennen kuin se otetaan käyttöön, mi-

kä tapahtunee aikaisintaan 2024, ja välttäisivät siten päällekkäisistä järjestelmistä (nykyinen 

ja tuleva) syntyvät kulut. Se, millainen organisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa nykyisen  

   jatkuu... 



Asiasivu 9(23) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 150 7.10.2019 

 

 

 

 

sairaanhoitopiirin alueella silloin on, määrittää myöskin sen, kenellä on lopullinen vastuu 

hoidon järjestämisestä ja siten myös asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Jos mitään muu-

tosta ei ole tapahtunut ja vastuu on edelleen kunnilla, maksu lankeaa asiakas- ja potilastieto-

järjestelmästä tehdyn sopimuksen mukaisesti, toisin sanoen maksu suoritetaan kunnan asu-

kasmäärän perusteella.  

 

SHP:n JOHT.:  

hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän, että 

• uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä hankitaan sairaanhoi-

topiirin investointina valtuuston kehyspäätöksen 17.6.2019 § 

16 mukaisesti 

• sairaanhoitopiiri ottaa lainan, jonka laina-aika vastaa poisto-

aikaa 

• jos toimintaa jatkuu nykyisessä muodossa, kunnat maksavat 

sosiaali- ja perusterveydenhuollon osuuden asukasmääränsä 

mukaan ja sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidon 

osuudesta  

• jos meillä on vapaaehtoinen integroitu hyvinvointikuntayhty-

mä, jossa kaikki kunnat ovat mukana kaikilta osin kun järjes-

telmä otetaan käyttöön, kunnat maksavat järjestelmästä mak-

sua 10 vuoden ajan asukasmääränsä mukaan     

• jos meillä on maakunta, velvoitteet siirtyvät maakunnalle. 

 

 HALL: 
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Hallitus   151 7.10.2019 

 

 

 

§ 151 Huutoniemen alueen myynnin valmistelu 

Shp:n joht. 49 

H-talon valmistuessa puolessa välissä vuotta 2022 on tavoitteena luopua koko Huutoniemen 

alueen kiinteistöistä. Alueen myynnin edistäminen jo tässä vaiheessa, varmistaa että pys-

tymme välttämään tuplakustannukset kiinteistöistä.   

 

 

 

SHP:n JOHT.:   

esittää, että hallitus valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja hallin-

tojohtajan selvittämään kiinteistöjen myynnin eri vaihtoehtoja. 

 

HALL:  
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Hallitus 152 7.10.2019 

 

 

 

 

 

§ 152 Sopimus kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön perustamises-

ta ja hallinnoinnista 

Shp:n joht. 50 
Erikoissairaanhoidon työnjaosta annetussa asetuksessa (582/2017) HUS:ille on säädetty 

syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallisen suunnittelun ja 

toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät, joita hoidettaessa on huolehdittava toimin-

tojen tutkimuksellisesta pohjasta. Asetuksessa samat tehtävät alueellisen kokonaisuuden 

suunnittelussa ja yhteensovittamisessa valtakunnallisessa yhteistyössä on säädetty viidelle 

yliopistolliselle sairaanhoitopiirille. Tähän liittyen Suomeen on luotu syövän tutkimusta ja 

hoitoa edistämään järjestelmä, johon kuuluu kansallinen syöpäkeskus ja viisi alueellista syö-

päkeskusta, joista yksi on Turkua keskuspaikkanaan pitävä Läntinen syöpäkeskus. Läntisen 

syöpäkeskuksen sopimus on hyväksytty hallituksessa 12.12.2017 § 199. Alueelliset syöpäkes-

kukset on perustettu kaikkiin yliopistollisiin sairaaloihin vuoden 2018 aikana. 

  

Kansallisen syöpäkeskuksen perustamisen tarkoituksena on syövän koko hoidollisen elin-

kaaren yhtenäistäminen. Kansallinen syöpäkeskus huolehtii toimenpiteistä kansalaisten yh-

denvertaisuuden parantamiseksi sekä syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuk-

sen kehittämiseksi ja tehostamiseksi huolehtien myös näiden toimintojen tutkimuksellisesta 

perustasta. Koordinoiva yksikkö toimii kansallisen syöpäkeskuksen päätösten toimeenpani-

jana niiltä osin kun niitä ei toimeenpanna alueellisissa keskuksissa ja koordinoi yhteisten 

kansallisten hankkeiden toteutumista. 

 

Varsinainen kansallinen toiminnan kehittäminen tapahtuu kansallisesti kootuissa osa-

alueisiin keskittyvissä työryhmissä. Kansallisen syöpäkeskuksen johtoryhmässä voi-

daan sopia alueellisten syöpäkeskusten vetovastuusta eri työryhmissä.  Alueelliset syöpäkes-

kukset sitoutuvat huolehtimaan näistä yhteisesti sovituista kansallisista tehtävistä ja toi-

meenpanemaan omalla alueellaan kansallisen syöpäkeskuksen ohjeistuksia. 

 

Suomen kansallinen syöpäkeskus muodostuu alueellisista syöpäkeskuksista ja HUSin yhtey-

teen perustettavasta koordinoivasta yksiköstä. Koordinoiva yksikkö perustetaan hallinnolli-

sesti omaksi yksikökseen ja sijoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhtymä-

hallintoon omaksi yksikökseen. Valtioneuvoston asetuksen 582/2017 perustelumuistio läh-

tee siitä, että yksikön tulee olla organisatorisesti erillään alueellisista syöpäkeskuksista ja yk-

sikkö olisi hallinnollisesti itsenäinen oman johdon alaisuudessa toimiva yksikkö. 

  

          jatkuu.. 
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Sopijapuolten tavoitteena on, että merkittävä osa koordinoivan yksikön toiminnoista kate-

taan näihin tehtäviin osoitetulla valtion rahoituksella tai kolmansien osapuolten täydentäväl-

lä 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 päättää prosenttiosuuden 

jakautumisesta itse sisäisesti. Vuoden 2020 budjetin enimmäismääräksi sopijapuolet ovat si-

toutuneet yhteensä 500.000 euroon.  

 

FICAN Westin toiminnan nettokulut ovat 270 000 eur kattaen alueellisen syöpäkeskuksen 

johtajan ja kehittämispäällikön palkkakulut. Lisäksi toiminnan käynnistämiseen on saatu 

STM:n hankerahoitusta.  

 

Läntisen syöpäkeskuksen sopimuksen mukaan kustannusvastuu ERvassa, jakautuu siten, et-

tä VSHP:n osuus on 1/10. Joten kansallisen syöpäkeskuksen osalta VSHP kustannus on noin 

10 000€. 

   

Suomen kansallisen syöpäkeskuksen sopimusehdotus   LIITE § 152 

 

Sopimus on valmisteltu STM:n FICAN ohjausryhmässä. Omistajien tulisi hyväksyä sopimus 

ennen 18.10.2019. 

 

 

                                       

SHP:n JOHT.:  

ehdottaa, että hallitus päättää VSHP:n osalta hyväksyä liitteen 1 

mukaisen sopimuksen. 

 

HALL: 
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§ 153 Välitilinpäätös 31.8.2019 

Shp:n joht. 51 

Välitilinpäätös 31.8.2019 on tehty täysin aiempien periaatteiden mukaisesti. Eri vuosien ver-

taileminen palvelualue- ja tiliryhmätasolla ei ole aivan yksinkertaista, sillä osa toiminnoista 

ulkoistettiin kesken vuoden 2018 ja Pietarsaaren laboratorion toiminta liitettiin diagnostiik-

kakeskukseen 1. 1.2019. Sisäisistä kuluista on tullut ulkoisia, ja palkat ja aineet ovat nyt osto-

palveluita. 

 

Välitilinpäätös 31.8.2019 on 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Jäsenkunnilta on laskutettu 

137,8 milj. euroa eli 66 % budjetoidusta. Toimintatuotot ovat yhteensä 163 milj. euroa eli 

66,7 % budjetoidusta.  

 

Toimintakuluista on toteutunut 66,9 % eli 156,9 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä 

on 72,9 milj. euroa eli 66,1 % budjetoidusta.  Aineista, tarvikkeista ja tavaroista syntyneet ku-

lut ovat 26,1 milj. euroa eli 66,2 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 55,1 milj. euroa eli 

68,9 % budjetoidusta.  Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon ku-

lut. Kuluja on 31.8.2019 mennessä 25,1 milj. euroa, mikä on 2,1 milj. euroa enemmän kuin 

samaan ajankohtaan vuonna 2018. Ostopalveluihin sisältyvät myös ulkoistettujen toiminto-

jen eli siivous-, ravitsemis-, kuljetus-, taloushallinto- ja henkilöstöpalvelujen kulut. Nämä 

toiminnot olivat omaa toimintaa vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, joten kulut 

eivät ole täysin verrannollisia. 

 

Kun lasketaan pelkästään oman toiminnan kokonaiskulut, muissa laitoksissa annetun hoi-

don kulut poislukien, ne ovat 5,8 milj. euroa eli 4,6 % suuremmat kuin vastaavana ajankoh-

tana 2018. Summaan sisältyvät myös maakuntasuunnittelun kulut (noin 0,5 milj. euroa) ja 

Pietarsaaren laboratoriotoiminta (noin 2 milj. euroa), joka ei sisältynyt siihen vuonna 2018. 

Näyttää kuitenkin siltä, että kulut pystytään pitämään budjetoidulla tasolla, vaikka resurssi-

en käyttö, materiaalikulut ja ostopalvelut muodostavat suuren haasteen. Huhtikuussa toteu-

tetun palkantarkistuksen vaikutus kasvaa loppuvuotta kohti, jolloin toteuma suurenee. Ta-

voitteena on edelleen, että alun perin laaditussa talousarviossa pysytään, mutta vielä on vai-

kea arvioida, pystytäänkö säästövaatimuksia lainkaan täyttämään.  

 

Tammi-elokuun 2019 toimintavolyymi on suurin piirtein sama kuin 2018 lukuun ottamatta 

psykiatriaa, jossa erityisesti avohoito on supistunut. Toivottavasti volyymi kasvaa jäljellä ole-

vien kuukausien aikana, jotta tavoitteet pystytään saavuttamaan ja siten myös tuotot pitä-

mään budjetoidulla tasolla. 

          jatkuu.. 
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Hallitus 153 7.10.2019 

 

 

 

 

 

Välitilinpäätös       LIITE § 153 

 

 

 

SHP:n JOHT.:   

ehdottaa, että hallitus keskustelee kahdeksan ensimmäisen kuu-

kauden välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä noudattamaan 

edelleen maltillisuutta. 

 

HALL:  
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Hallitus 154 7.10.2019 

 

 

 

 

§ 154 Hinnanmuutokset kuntalaskutuksessa 1.11.2019 

Shp:n joht. 52 

Neurologian avohoidossa otetaan vielä tänä vuonna käyttöön uudenlainen lääkehoito, ja sen 

vuoksi tarvitaan uusi hintaryhmä vastaamaan lääkkeen todellisia kuluja.  

 

 

 

SHP JOHT.:    

ehdottaa, että hintoja muutetaan 1.11.2019 seuraavasti:  

Neurologia, avohoito, uusi hintaryhmä 8, otetaan käyttöön 12 000 

euron hinta.    

 

  

 HALL:   
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§ 155 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020–2022 

Shp:n joht. 53 
Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen käymien kehyskeskusteluiden ja myöhempi-

en keskusteluiden sekä VKS 2025 -hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta. Halli-

tuksen viimeisimmän käsittelyn jälkeen on tehty eräitä rakennemuutoksia ja vuodeosastojen 

paikkamäärää supistettu kulujen vähentämiseksi talousarviossa. Yleinen palkkakehitys kas-

vattaa sekä henkilöstö- että ostopalvelukuluja, vaikka volyymi ei kasvaisi mainittavasti. Talo-

usarvioon sisältyy 1 % vuonna 2020 tehtäviä mahdollisia palkantarkistuksia varten. 

 

Käsiteltävänä olevassa talousarvioehdotuksessa on arvioitu, että nykyisenlaisen oman toi-

minnan toimintakulut ovat 202,2 milj. euroa, mikä on 3,9 milj. euroa eli 2 % enemmän kuin 

vuoden 2019 talousarviossa. Koska vuoden 2019 talousarvioon sisältyi kiinteistön myynnistä 

tullut myyntivoitto, tuotot vähenevät 1 milj. eurolla. Myyntivoiton lisäksi supistuvat myös 

myynti-, vuokra- ja asiakasmaksutuotot. Nykyisenlaisen oman toiminnan nettokulut ovat sil-

loin 175,2 milj. euroa, mikä on 5,8 milj. euroa eli 3,4 % enemmän kuin vuoden 2019 talous-

arviossa. Lisäksi tulevat noin 0,5 milj. euron kulut, jotka aiheutuvat hyvinvointikuntayhty-

män suunnittelusta, sekä laajasta päivystyksestä koituvat kulut, vaikka siihen saatu 1 milj. 

euron avustus näkyy myös tulona.  

 

 Materiaalikulut ja muut ostopalvelut on budjetoitu samalle tasolle kuin 2019. Muissa lai-

toksissa annetun hoidon kulut lasketaan 31.8. vallinneen tilanteen mukaan, jonka oletetaan 

muodostavan seitsemän kuukauden käytön, ja sen mukaan kasvua on 5,7 milj. euroa (15,7 %) 

vuoden 2019 talousarvioon verrattuna eli 2,3 milj. euroa (5,9 %) vuoden 2018 tilinpäätök-

seen verrattuna. Lisäyksen suuruus johtuu paitsi kustannustason yleisestä noususta sairaan-

hoitopiireissä myös siirtymästä yliopistosairaalatasolle keskittämisasetuksen johdosta. Las-

kelmissa on huomioitu, että muun muassa Pietarsaareen toimintaan tehtävä panostus vä-

hentää ostopalveluita muista keskussairaaloista. Nettotoimintakulujen arvioidaan tämän 

myötä olevan 5,8 % eli 11,9 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2019 talousarviossa.  

 

Ehdotukseen sisältyy 13 uutta toimea, 3 lakkautettavaa toimea sekä nelisenkymmentä vir-

kanimikemuutosta, joiden yhteenlasketut kulut ovat 0,9 milj. euroa.  

 

Kulut kasvavat yhteensä 11,9 milj. euroa. Siitä 5,7 milj. euroa muodostuu muissa laitoksissa 

annetusta hoidosta ja 6,2 milj. euroa omasta toiminnasta, josta nykyisten resurssien palkan-

nousun osuus on 3 milj. euroa. 

 

Investointiehdotuksessa on laitehankintoja noin 4,6 milj. eurolla sekä it-investointeja, poti-

lastietojärjestelmä mukaan lukien, noin 9,4 milj. eurolla. Kiinteistöinvestoinnit ovat vielä 

suunnitteilla.         jatkuu.. 
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Hallitus 155 7.10.2019 

 

 

 

 

 

 

Investointikulut sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon uuteen 

asiakas- ja potilastietojärjestelmään nousevat tulevina vuosina 50 milj. euroon investointi-

päätöksen kehysten mukaan.  

 

SHP JOHT.:   

ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta jat-

kokäsittelyä varten.  Investointibudjetin taso ja suurten investoin-

tien toteuttamisaikataulu suunnitelmakauden aikana ratkaisevat 

sen, miten rakennemuutokset voidaan toteuttaa. Hallitus keskuste-

lee talousarviosta ja panee asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 

HALL:   
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§ 156 Valtuuston kokouksen ajankohdan muuttaminen 

HJ 40 

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

tuuston syyskokouksen ajankohdaksi 23.11.2019 klo 10.  

 

Nyt ehdotetaan, että kokous siirretään pidettäväksi 29.11.2019.  

  

 

HJ:  ehdottaa, että valtuuston kokous pidetään 29.11.2019. 

 

HALL: 
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§ 157 Vaasan keskussairaalan Holding Oy:n perustaminen 

HJ 41 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on 3.11.2017 ja 21.5.2018 käsitellyt ns. Mlab-hanketta. 

Valtuusto on käsitellyt hanketta 18.6.2018. 

 

Hallituksen ja valtuuston pöytäkirjaotteet  LIITE § 157 /1-3 

 

Hankkeen lähtökohtainen tavoite on ollut (1) selvittää ja valmistella osapuolten harjoittaman 

diagnostisten laboratoriopalveluiden tuotannon siirtämistä osapuolten yhteisesti omista-

maan erilliseen osakeyhtiöön niiltä osin, kuin toiminta suuntautuu kilpailuille markkinoille, 

joista sidosyksikköasemassa olevien toimijoiden on joka tapauksessa luovuttava. Toisena ta-

voitteena on ollut (2) selvittää edellytyksiä sidosyksikköasemassa toimivien laboratorioiden 

yhteistyölle niiden toimintaedellytysten ja tuottavuuskehityksen turvaamiseksi. 

 

Hankkeen osapuolet ovat yksimielisesti päätyneet keväällä 2018 ehdottamaan ratkaisua, joka 

koostuu (1) yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamisesta yhdenmukaisella omistus- 

ja hallintojärjestelyllä ja (2) hankkeen osapuolten keskinäisen sidosyksikköaseman rakenta-

misesta, joka perustuu osapuolten osakkuuksiin ja määräysvaltaan hankkeen osakeyhtiö-

muotoisissa toimijoissa. Järjestelyn toteuttamiseksi hankkeen osapuolten on tarkoitus sol-

mia osapuolia yhtä lailla velvoittavat sitovat sopimukset, tehdä tarvittavat toimenpiteet sekä 

tarvittaessa tehdä kaikki muut sopimusten taikka toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi 

tarvittavat toimenpiteet. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri on valtuuston 18.6.2018 tekemänsä päätöksen nojalla Satakunnan 

sairaanhoitopiiriltä hankkinut osuuden (25 osaketta) Fimlab Laboratoriot Oy:stä.  

 

Hankkeen osapuolet ovat yhteisesti syksyllä 2018 perustaneet Suomen Lähilaboratorio Oy 

(Suomen Arvolaboratorio) nimisen yhtiön. Kun asia käsiteltiin Vaasan sairaanhoitopiirin 

päättävissä elimissä 2017 ja 2018 on yhtiön työnimi ollut Mlab.  

 

Edelleen valtuusto päätti 18.6.2018 valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään 

toimenpiteet holdingyhtiön perustamiseksi Suomen Lähilaboratorio Oy:n hallinnointia ja 

omistajaohjausta varten sekä em yhtiön osakkeiden siirtämiseksi perustettavalle holdingyh-

tiölle.          jatkuu.. 
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Suunnitelman mukaisesti Vaasan sairaanhoitopiirin on valmistellut holding yhtiön perusta-

mista. Yhtiön nimeksi ehdotan Vaasan keskussairaalan Holding Oy:tä. Perustettavan yhtiön 

yhtiöjärjestysluonnos on liitteenä. 

 

luonnos yhtiöjärjestykseen       LIITE § 157/4 

 

HJ ehdottaa, että hallitus:  

-  valtuuttaa Vaasan sairaanhoitopiirin lakimiehen perustamaan 

Vaasan keskussairaalan Holding Oy:n  

-  hyväksyy liitteen mukaisen yhtiöjärjestysluonnoksen  

-  nimittää Vaasan keskussairaalan Holding Oy:n yhtiökokous-

edustajaksi sairaanhoitopiirin johtajan  

-  antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen nimetä Vaasan keskussai-

raalan Holding Oy:n hallituksen jäseniksi sairaanhoitopiirin la-

kimiehen, talousjohtajan ja hallintojohtajan sekä  

-  siirtää perustettavalle Vaasan keskussairaalan Holding Oy:lle 

Vaasan sairaanhoitopiirin omistamat Suomen Lähilaboratorio 

Ab:n osakkeet. 

 

HALL: 
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§ 158 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    7.10.2019 

 

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. 

 


