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§ 170 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 171 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Mona Vikström. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 172 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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§ 173 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 60 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 173/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 173/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 173/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 173/4 

 

 

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

 

HALL:   
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§ 174 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 61 

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 marraskuun tilanne-

katsauksen kokouksessa. 

 

 

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

  johtajan katsauksen marraskuulta 2019. 

 

HALL:   
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§ 175 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020-2022 

Shp:n joht 62 

Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen. 

Vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaa on täydennetty ja tekstiä viimeistelty. 

 

Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia eri jäsenkuntien ja ulko-

kuntien välisen lopullisen kustannusjaon arvioimiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset eril-

lishinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman 

29.11.2019. 

 

Toiminnan volyymi pysyy somaattisen hoidon osalta suurin piirtein samalla tasolla kuin ku-

luneena vuonna. Erikoissairaanhoidon käynnit lisääntyvät, kun alueiden lähipalveluihin pa-

nostetaan, kun taas perusterveydenhuollon käynnit yhteispäivystyksessä vähenevät hieman. 

Psykiatrian avohoitokäyntien määrä vähenee ja psykogeriatrian osaston sulkeminen johtaa 

hoitopäivien vähenemiseen, vaikka osa potilaista on tarkoitus hoitaa erityisgeriatrian piiris-

sä. 

 

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat yhteensä 253,5 milj. euroa, ja ne nousevat 3,7 % 

vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat 4,5 % siten, että 

oman toiminnan laskutus kasvaa 3,7 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilas-

kutuksen arvioidaan nousevan 8,8 % eli 3,2 milj. euroa. Jäsenkuntien kokonaislaskutuksen 

arvioidaan olevan 217,4 milj. euroa, joten nousua on 4 % vuoden 2019 talousarvioon verrat-

tuna. 

 

Toimintakulut ovat yhteensä 242,5 milj. euroa, jossa on lisäystä 3,4 % vuoden 2019 talousar-

vioon verrattuna. Oman toiminnan kulut ovat 203,1 milj. euroa, jossa on kasvua 2,5 % eli 

4,9 milj. euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Talousarvioehdotuksessa on huomioi-

tu VKS 2025 -ohjelman mukaisesti tehdyt rakennemuutokset, joista syntyy 2 milj. euron kus-

tannussäästö. Siitä huolimatta kokonaiskulut kasvavat. 

 

Henkilöstökulut ovat 114,2 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 4 milj. euroa eli 3,6 %. Virkojen 
ja toimien määrä kasvaa 9:llä ja niistä koituvat kulut ovat 0,75 milj. euroa. Virkoihin sisältyy 
5 lääkärinvirkaa, joilla pyritään täyttämään lähinnä laajasta päivystyksestä syntyvät tarpeet. 
Suunnitelmaan sisältyy nelisenkymmentä virkanimikemuutosta, ja henkilöstökuluihin sisäl-
tyy 530 000 euron määräraha integroidun hyvinvointikuntayhtymän suunnitteluun. 
 
Ostopalvelumäärärahat, muissa laitoksissa annettu hoito pois lukien, ovat 44,3 milj. euroa, 
jossa on lisäystä 1,4 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon määräraha kasvaa 8,8 % 
eli 3,2 milj. euroa.  Ostopalveluihin sisältyy myös 0,5 milj. euron kulu lääkäripalveluista, joil- 
          jatkuu.. 
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la on tarkoitus täyttää laajan päivystyksen aseman asettamat vaatimukset. Muissa laitoksissa 
annetun hoidon määrärahaa on supistettu vuoden 2019 käyttöön verrattuna, sillä lähipalve-
luita kehitetään erityisesti Pietarsaaressa ja myös muissa osissa sairaanhoitopiiriä, mikä toi-
vottavasti vähentää muiden laitosten käyttöä. 
 
Aineiden ja tarvikkeiden määrärahat kasvavat 0,6 % eli 0,2 miljoonaa euroa.  
 
Rahoituksen nettokulut nousevat lainanoton kasvaessa, ja rahoituskuluihin on budjetoitu 
0,7 milj. euroa enemmän. 

 

Investointiehdotuksen määrärahat ovat yhteensä 75,9 milj. euroa. Uuden H-talon osuus on 

43,2 milj. euroa ja muiden kiinteistöinvestointien 19,1 milj. euroa. Laitteisiin on varattu 

4,2 milj. euroa ja it-ohjelmiin 9,4 milj. euroa. Tästä summasta 8,7 milj. euroa on varattu uut-

ta asiakas- ja potilastietojärjestelmää varten. Taloussuunnitelmaan sisältyy 55 milj. euron 

kokonaissumma tulevia it-investointeja varten.  

Aloitettujen ja meneillään olevien rakennus- ja korjaushankkeiden kokonaissumma on 

205 milj. euroa ja muihin saneerauksiin on varattu 61 milj. euroa. Kiinteistö- ja it-

investoinnit rahoitetaan lainalla.  

 

Vaasan sairaanhoitopiiri on saanut kaksi lausuntoa talousarvionsa valmistelusta, yhden Uu-

destakaarlepyystä ja yhden Kaskisista. Molemmat kaupungit ovat sitä mieltä, että toiminta-

kulujen kasvu on supistettava keskimäärin 3,4 %:iin vuositasolla. Voimme todeta, että toi-

mintakulut kasvavat käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa 3,45 % talousvuonna 2020, mutta 

että kasvu alittaa 2 % vuositasolla vuosina 2021–2022, jos toiminta pysyy vastaavanlaisena. 

 

Julkilausuma sairaanhoitopiirin talousarvioehdotuksesta  LIITE § 175 / 1 

Toiminta- ja taloussuunnitelma     LIITE § 175 / 2 

 

SHP JOHT.: ehdottaa, että  

 

1. hallitus merkitsee julkilausuman tiedoksi 

 

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja talous-

suunnitelman esitetyssä muodossa  

 

3. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2020 toiminta- 

ja taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutuspe-

rusteet seuraavasti: 

a. Kuntalaskutus perustuu avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja 

drg-paketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden 

pohjalta. Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drg-

pakettien outlier-päivistä ja potilaista, joiden siirtäminen 

muualle on viivästynyt (siirtoviivepotilaat).    jatkuu.. 
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b. Kalliin hoidon raja on 85 000 euroa/potilas/vuosi. Raja kos-

kee myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 
6 000 000 euroa eli 35,36 euroa asukasta kohti tasausmak-
suna. 

 
c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytys-

tietokeskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja 
lääkitys, lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjaus-
vastuu, kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen 
apuvälinekeskuksen toiminta, alueellisen terveydenhuolto-
rekisterin ja perusterveydenhuollon yksikön ylläpito sekä 
hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat kulut. Perustervey-
denhuollon yksikön kuluihin sisältyy määräraha hyvinvoin-
tikuntayhtymän suunnittelua varten. Vuoden 2020 jäsen-
maksu on 55,91 euroa asukasta kohti. Kokonaiskulut ovat 
9 487 587 euroa. 

 
d. Ensihoitopalvelun nettokulut 8 016 364 euroa peritään mak-

suna, joka on 47,24 euroa asukasta kohti. 
 
e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtai-

nen 37,12 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen ku-
luista. Maksu on yhteensä 6 298 600 euroa. 

 
f. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista las-

kutetaan ns. läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasaus-
järjestelmän piiriin. 

 
g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilasku-

tuksena. 
 
h. Peruspääomasta 1.1.2019 maksetaan 0,75 %:n korko, joka 

maksetaan jäsenkunnille joulukuussa 2020. 

 
i. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointime-

nojen rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistöinvestoin-
tien osalta ja 15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta. 

 
j. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan 

nettokulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinves-
tointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen koh-
ta. 

  HALL:  
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§ 176 Laboratoriotoimintojen liiketoimintakauppa 

Shp:n joht 64 
Kliininen laboratoriomarkkina 

Suomen kliinisen laboratorioalan kokonaismarkkinat ovat arviolta 600 M €:n suuruiset. Jul-

kinen sektori tuottaa palveluista noin 90 %. Julkinen palvelutuotanto on konsolidoitunut 

usean sairaanhoitopiirin alueella siten, että Pohjois-Suomessa julkisista laboratoriopalveluis-

ta vastaa liikelaitoskuntayhtymä NordLab, Itä-Suomessa liikelaitoskuntayhtymä ISLAB, 

Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla Fimlab Laboratoriot 

Oy sekä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa HUSLAB, joka on osa Helsingin yliopistollista sai-

raalaa. Muilla alueilla palvelutuotannosta vastaa sairaanhoitopiiri tai kunta. Yksityisistä yri-

tyksistä suurimmat ovat joko kokonaan tai osittain ulkomaisessa omistuksessa olevat 

SYNLAB Finland Oy ja Vita Laboratoriot Oy. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminta  

Vaasan sairaanhoitopiiri tuottaa laboratoriopalveluita omiin ja jäsenkuntiensa tarpeisiin. 

Laboratorion toimintatuotot vuonna 2018 olivat 11,3 M€ ja henkilöstön määrä tällä hetkellä 

noin 120. Toimipaikkoja on 8. Osuus Suomen kliinisten laboratorioiden tuotannosta on noin 

2 %. 

 

Trendejä ja tulevaisuuden vaihtoehtoja 

Laboratorioalan tuottajien määrä on supistunut viime vuosina sekä julkisten että yksityisten 

organisaatioiden fuusioituessa. Suuremmalla yksikkökoolla tavoitellaan parempaa tuotta-

vuutta, edullisempia hintoja sekä varmistetaan laatua ja toimintavarmuutta. Palveluiden ky-

syntä on muutoksessa terveyspalveluiden tuotannon siirtyessä aiempaa suuremmassa mää-

rin yksityisille palveluntuottajille.  

Tässä tilanteessa on tärkeää arvioida eri malleja laboratoriopalveluiden tulevaksi tuottami-

seksi. Oma toiminta nykymuodossaan on haavoittuvaista ja kustannusten hallinta on osoit-

tautunut vaikeaksi. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat yhdistyminen toisen julkisen organisaation 

kanssa tai myynti yksityiselle yhtiölle.  

Toimialan muutostilannetta ja painetta muutokseen kuvastaa hyvin se, että Pirkanmaan, 

Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit, jotka ylläpitävät yliopistollisia 

keskussairaaloita, ovat ryhtyneet valmistelemaan in house -laboratoriotoimintojensa yhdis-

tämistä yhden osakeyhtiömuotoisen organisaation toiminnaksi. Hankkeen päätavoitteina 

ovat kustannustehokkuuden parantaminen, julkisen terveydenhuollon kriittisten tukipalve-

luiden turvaaminen ja omistajaohjaukseen perustuvan vaikutusmahdollisuuden turvaami-

nen palveluiden kehittämiseen.   

 

   jatkuu.. 
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Vaasan sairaanhoitopiirin tavoitteet 

Vaasan sairaanhoitopiirin tavoitteena on olla laadukas ja turvallinen erikoissairaanhoidon 

palvelujen tuottaja ja kehittyä jatkuvasti tämän tavoitteen edistämiseksi.  

Laboratoriopalveluiden osalta tavoitteena on säilyttää omistajuuteen perustuva määräysvalta 

palveluiden kehittämisessä ja toisaalta hakea riittävää kokoluokkaa kilpailukykyisen toimin-

nan jatkamiseksi. Näillä perusteilla ensisijaisena vaihtoehtona on selvittää osakkuus sidosyk-

sikköasemassa olevassa yhtiössä. 

 

Vaihtoehtona laboratorioiden yhdistäminen Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa 

Fimlab Laboratoriot Oy on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2011 liikelaitoksen pohjal-

ta perustama yhtiö, joka on toteuttanut menestyksellä useita toimintojen yhdistämisiä. 

Vuonna 2012 yhtiöön liitettiin osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnasta. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri siirsi yhtiölle KesLab-liikelaitoksensa toiminnan vuonna 

2014. Toiminta laajeni kattamaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin patologian laboratorio-

palvelut vuonna 2017, ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän laboratoriotoiminnot siir-

tyivät yhtiön vastuulle 2018. Yhtiö on taloudellisesti hyvässä kunnossa ja sillä on tarvittavat 

osaamisresurssit menestykselliseen toimintaan. Fimlab Laboratoriot Oy:n strategisena ta-

voitteena on hallittu laajentuminen. Kokoluokan kasvattamisella yhtiö hakee mittakaavaetu-

ja, jotka edelleen parantavat yhtiön kilpailukykyä. Yhtiön erityinen vahvuus on syvällinen 

kokemusperusteinen ymmärrys sekä vaativan erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuol-

lon laboratoriopalveluiden tarpeesta. 

 

Fimlab Laboratoriot Oy on sidosyksikköasemassa eli niin sanottu in house –yhtiö. Sen omis-

tajat ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä, jotka voivat hankkia tarvitsemiaan pal-

veluita suoraan yhtiöstä. 

 

Kuntayhtymän johto on analysoinut yhtiötä ja käynyt läpi indikatiivista tarjousta (EI 

JULKINEN LIITE: Indikatiivinen tarjous VSHP:lle) ja päätynyt selvittämään laboratorio-

toimintojen yhdistämistä siten, että kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian toiminnot 

siirtyisivät liiketoimintakaupalla kuntayhtymästä Fimlab Laboratoriot Oy:öön ja kuntayhty-

mästä tulisi Fimlab Laboratoriot Oy:n omistaja ja asiakas. 

 

Fimlab Laboratoriot Oy 

Fimlab Laboratoriot Oy toimii Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Päijät-

Hämeen maakuntien alueella. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 107 M€ ja henkilökunnan 

määrä tällä hetkellä 960. Yhtiön omistavat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (54,5 %), Kanta-

Hämeen sairaanhoitopiiri (10,1 %), Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (22,4 %) ja Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (10,1 %). Vaasan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä yhtiön 

pienosakas 0,5 % omistusosuudella. Muita pienosakkaita ovat Satakunnan ja Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirit sekä NordLab-liikelaitoskuntayhtymä. 

Toimipaikkoja on yli 100. Fimlab on Suomen suurin yhtiömuotoinen kliinisten laboratorio-

palveluiden tuottaja yli 20 %:n markkinaosuudella.  

   jatkuu.. 
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Periaatteita mahdollisessa toimintojen yhdistämisessä  

Kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian yksiköistä tehtäisiin liiketoimintakauppa, jossa 

ostajana olisi Fimlab Laboratoriot Oy ja myyjänä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 

Henkilöstö siirtyisi Fimlab Laboratoriot Oy:n palvelukseen työsopimuslain ja kunnallisista 

viranhaltijoista annetun lain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Näyt-

teenottopalvelu säilyisi ennallaan ja myös paikallinen analytiikkatuotanto säilyisi Vaasassa ja 

Pietarsaaressa. Fimlab sitoutuu tuottamaan palvelut jatkossakin suomen ja ruotsin kielellä. 

Laboratorion palvelutaso ja tuotteiden hinnoittelu mahdollistaisi jatkossakin tehokkaan 

asiakaspalvelu- ja analytiikkatuotannon Vaasan sairaanhoitopiirissä. Vaasan sairaanhoitopii-

ristä tulisi Fimlab Laboratoriot Oy:n asiakas ja vaikutusvaltainen omistaja, jolla on edustus 

yhtiön hallituksessa. Omistajien yhteistoiminnasta ja yhtiölle asetettavista tavoitteista sovit-

taisiin osakassopimuksessa, johon sairaanhoitopiiri on jo liittynyt pienosakkaana ja jota 

muutettaisiin siten, että sairaanhoitopiirille syntyy yhdenvertainen asema muiden pääosak-

kaiden kanssa. Järjestely olisi mahdollista toteuttaa 1.3.2020 lukien. 

 

Siirtyvään toimintaan kuuluvat kliinisen kemian ja hematologian ja kliinisen mikrobiologian 

tutkimuspalvelut, verikeskuspalvelut, perustason kliinisen fysiologian tutkimuspalvelut sekä 

Vaasan sairaanhoitopiirin laboratorioiden toimesta tapahtuvat näytteenottopalvelut nykyi-

sessä laajuudessa. Patologian erikoisalan laboratoriopalvelujen osalta sovittaisiin optiosta, 

joka mahdollistaisi myöhemmässä vaiheessa patologiaa koskevan liiketoimintakaupan to-

teuttamisen vastaavin ehdoin.    

 

Päätöksentekoon tulevan kokonaisuuden keskeinen sisältö on seuraava: 

Kuntayhtymä myy laboratoriotoiminnot Fimlab Laboratoriot Oy:lle. Kokonaiskauppahinta 

on 3 200 000 euroa, josta siirtyvän käyttöomaisuuden osuus on 178 910,90 euroa sisältäen 

alv 24 % ja liikearvon 3 021 089,10 euroa sisältäen alv 24 %. (LIITE: Luonnos Liiketoimin-

nan luovutusta koskevaksi kauppakirjaksi, Luettelo siirtyvästä käyttöomaisuudesta) 

 

Kuntayhtymä merkitsee 400 uutta Fimlab Laboratoriot Oy:n osaketta hintaan 3 962 eu-

roa/kappale, jolloin omistusosuudeksi muodostuu 7,55 %. Merkinnän arvo on yhteensä 1 584 

800 euroa. Kuntayhtymällä on yksi paikka yhtiön hallituksessa.  

 

Vaasan sairaanhoitopiiri on pienosakkaaksi tullessaan liittynyt yhtiön osakassopimukseen, 

jossa sovitaan yksityiskohtaisesti yhtiön toiminnan ja hallinnon periaatteista sekä osakkai-

den määräysvallasta yhtiöön. Muutossopimuksella osakassopimuksen sovitaan nyt siitä, että 

Vaasan sairaanhoitopiirin asema yhtiön pienosakkaana muuttuu vastamaan yhtiön pääosak-

kaiden asemaa mukaan lukien siitä, että kuntayhtymällä on yksi paikka yhtiön hallituksessa. 

(EI JULKINEN LIITE: Muutos osakas-sopimukseen / fimlab laboratoriot oy)  

Fimlab sitoutuu siihen, että palvelutaso jatkuu vähintään nykyisellään suomen- ja ruotsin-

kielisenä. Puitesopimuksessa, joka tehdään osakemerkinnän yhteydessä, sovitaan palvelui-

hin sovellettavista yleisistä ehdoista, ja palvelusopimuksissa, jotka tehdään ennen toiminnan 

siirtymistä, sovitaan yksityiskohtaisesti palvelun sisällöstä. Osana puitesopimusta sovitaan  

   jatkuu.. 
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myös menettelyistä, joilla palvelutuotantoa säännöllisesti yhdessä seurataan ja kehitetään. 

(EI JULKINEN LIITE: Puitesopimuskokonaisuus Vaasan sairaanhoitopiirin ja Fimlabin vä-

lillä, kuvaus sopimusrakenteesta ja sopimusten sisällöstä) 

 

Fimlab Laboratoriot Oy:n hallitus hyväksyy 22.11.2019 osaltaan laboratoriotoimintojen yh-

distämisen ja siihen liittyvät sopimusasiakirjat. 

 

Valmistelu on Vshp:ssä edennyt niin, että henkilöstön edustajien kanssa on käyty viralliset 

yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 

annetun lain mukaisesti. Neuvotteluissa on keskusteltu suunnitellun yhdistymisen perusteis-

ta, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Työntekijät siirtyvät Fimlabiin ns. vanhoina työntekijöi-

nä. Erääseen neuvottelutilaisuuteen osallistui myös Fimlabin edustajia ja tällöin selvitettiin, 

mitä juridisia ja taloudellisia seurauksia yhdistymisellä on. Koko laboratorion henkilöstölle 

on jo pidetty tiedotustilaisuuksia ja uusi suuri tiedotustilaisuus on tarkoitus pitää joulukuun 

alussa 2019.  
Riskienarviointi henkilökunnan kanssa on tehty, ja Fimlab Laboratoriot Oy on antanut sii-

hen vastineen.  (EI JULKINEN LIITE RISKIENARVIOINTI) 

 

Asiakirjakokonaisuuteen kuuluvat: 

EI JULKINEN LIITE: Indikatiivinen tarjous VSHP:lle 

LIITE: Luonnos liiketoiminnan luovutusta koskevaksi kauppakirjaksi, luettelo siirtyvästä 

käyttöomaisuudesta.  

EI JULKINEN LIITE: Muutos osakas-sopimukseen / Fimlab Laboratoriot oy 

EI JULKINEN LIITE: Puitesopimuskokonaisuus Vaasan sairaanhoitopiirin ja Fimlabin välil-

lä, kuvaus sopimusrakenteesta ja sopimusten sisällöstä 

EI JULKINEN LIITE: Riskienarviointi  LIITE § 176/1-5 

 

SHP:n JOHT ehdottaa, että: 

Hallitus merkitsee tiedoksi indikatiivisen tarjouksen VSHP:lle, 

muutoksen osakassopimukseen, puitesopimuskokonaisuuden ra-

kenteen sekä riskienarvioinnin vastauksineen  

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että: 

- valtuusto hyväksyy liiketoimintakaupan kauppakirjan mukaisesti 

ja siirtyvän käyttöomaisuuden 

- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan kauppa-

kirjan ja osakassopimukseen tehtävät muutokset omistajuuden 

kasvaessa sekä sopimaan näihin mahdollisesti tehtävistä teknis-

luonteisista korjauksista 

- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan neuvottelemaan ja allekir-

joittamaan puitesopimuksen. 

 

HALL: 
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§ 177 Saatavien poistaminen 

HJ 42 

Talousjohtaja ehdottaa, että potilasmaksut ja muut saatavat ajalta 1.11.2017–31.10.2018 pois-

tetaan, koska ulosottomies on todennut, ettei henkilöillä ole ulosmitattavaa omaisuutta ja 

koska muita saatavia ei ole perinnästä huolimatta maksettu. Potilasmaksuja on 327 423,44 

euroa ja muita saatavia 42 040,89 euroa. Vaikka potilasmaksut ja saatavat poistetaan kirjan-

pidosta, se ei tarkoita, että luopuisimme mahdollisuudesta periä maksut myöhemmin, mikäli 

se osoittautuu mahdolliseksi.  

 

Muut saatavat ovat pääasiallisesti ulkomaalaisilta, joilla ei ole vakuutusta tai joilla ei ole ollut 

näyttää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia ja joilta siten on laskutettu täysi summa, toi-

sin sanoen sekä kuntaosuus että potilasosuus. Saatavat käsitellään normaalien prosessien ja 

velkomiskäytäntöjen mukaisesti, mutta he jättävät maksukehotuksista huolimatta usein las-

kunsa maksamatta.   

 

Saatavat koskevat yksityishenkilöitä, joten listat eivät ole julkisia. Ne ovat kuitenkin nähtävil-

lä kokouksessa, jos joku hallituksen jäsenistä haluaa tutustua niihin.  

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää poistaa potilasmaksuja 327 423,44 

euron ja muita maksuja 42 040,89 euron edestä. 

 

HALL:  
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§ 178 Hallituksen ja valtuuston kevään 2020 kokousajat 

HJ 43 

Hallitukselle ehdotetaan seuraavia kokouspäivämääriä kevääksi 2020: 

 

maanantai 20.1. klo 9.00  

maanantai 17.2. klo 9.00  

maanantai 2.3. klo 9.00  

maanantai 23.3. klo 9.00  

maanantai 27.4. klo 9.00  

maanantai 25.5. klo 9.00 

maanantai 8.6. klo 9.00.  

 

Valtuuston kokous voitaisiin pitää 15.6. klo 10.00.  

 

 
HJ: ehdottaa, että hallitus vahvistaa edellä esitetyt kokousajat. 

 

HALL:  
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§ 179 Valtuuston 23.10.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano 

HJ 44 

§ 28 H-talon rahoitus ja kiinteistöosakeyhtiö  

HJ:  Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 29 Uuden varajäsenen valinta sairaanhoitopiirin hallitukseen 

HJ:  Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus tekee edellä mainitut täytäntöönpanopää-

tökset. 

 

HALL:  
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§ 180 Hallintosäännön päivittäminen hallinnon palvelualueella tehtyjen uudelleenjär-

jestelyiden johdosta 

HJ 45 
Hallinnon palvelualueella tehdään uudelleenjärjestely, jossa osa resursseista siirretään tut-

kimus- ja kehittämisyksikköön niin, että tutkimuksesta, it-toiminnasta, kehittämisestä, 

hankkeista ja viestinnästä vastaa suurempi yksikkökokonaisuus. Yksikköä tulee johtamaan 

kehittämispäällikkö.  

 

Lisäksi ehdotetaan, että viestintäpäällikkö saa paikan kuntayhtymän johtoryhmästä ja että 

talousjohtaja kuuluu piirin johtajan alaisuuteen.  

 

Muutokset edellyttävät hallintosäännön pykälien 12 ja 19 muuttamista (merkitty lihavoidulla 

tekstillä): 

 

”§ 12 Henkilöstöorganisaatio 
Kuntayhtymää johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Viranhaltijat, jotka ovat sairaanhoitopiirin 
johtajan välittömässä alaisuudessa, ovat johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, hallintojohtaja, 
talousjohtaja ja laatujohtaja.  
Johtajaylilääkärin välittömässä alaisuudessa ovat vastuualueiden johtajat. Johtajaylihoitajan 
välittömässä alaisuudessa ovat ylihoitajat. Hallintojohtajan välittömässä alaisuudessa ovat 
hallinnon ja huollon päälliköt ja johtajat, ei kuitenkaan viestintäpäällikkö. Johtajaylilääkäril-
lä, johtajaylihoitajalla ja hallintojohtajalla voi olla asiantuntija-alaisia esikuntatehtävissä. 
 
§ 19 Kuntayhtymähallinnon johtoryhmä ja sen tehtävät 
Kuntayhtymähallinnon johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, 
johtajaylihoitaja, hallintojohtaja, HR-johtaja, talousjohtaja, juristi ja viestintäpäällikkö.” 
  

Ote voimassa olevasta hallintosäännön § 12 ja § 19 kokonaisuudessaan LIITE § 180 

 

HJ esittää, että:  

hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän hallintosääntömuutoksen. 

 

HALL:  
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§ 181 Investointivarojen uudelleenjako 2019  

HJ 46 
Diagnostiikkakeskuksen kliinisen neurofysiologian yksikössä on lokakuussa syntynyt ennalta 

arvaamaton tarve hankkia ENMG-laitteen (hermorata - sekä ääreishermosto-tutkimuksia 

varten) koska laitteen piirilevy rikkoontui. Laitetta ei voitu korjata ja ENMG-tutkimuksia 

tarvitaan keskussairaalassa jatkuvasti, joten hankinta on ollut kiireellinen. Laitteen arvo on 

33.239 euroa.  

 

Tästä syystä ja koska varoja on ollut vielä olemassa laiteinvestointien puitteissa, hankinnan 

valmistelua ja täytäntöönpanoa aloitettiin välittömästi. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa 

hankintalaissa määritellyn kansallisen kynnysarvon ja luokitellaan siten pienhankinnaksi, 

johon kyseistä lakia ei tule sovellettavaksi. 

 

Diagnostiikkakeskuksen johtajan perustelut hankinnalle kiireellisenä  LIITE § 181  

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy hankintapäätöksen. 

 

HALL:  
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§ 182 RAFO; rahoitus- ja johtamisfoorumi 5. – 7.2.2020 

HJ 47 
FCG:n vuosittain järjestämä rahoitus- ja johtamisfoorumi kunta-alan päättäjille pidetään 5.–

7.2.2020 M/S Silja Symphonyllä. Ohjelmassa on luentoja ja paneelikeskusteluita, joihin osal-

listuu laajalti lähinnä rahoituksen, johtamisen ja digitalisoinnin asiantuntijoita.  

 

Tiedotuslehti     LIITE § 182 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää osallistumisesta. 

 

HALL:  
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§ 183 Eron myöntäminen 

JYL 9 

LL Pirjo Kumpulainen on 1.11.2019 irtisanoutunut vakinaisesta vastuualuejohtajan virastaan 

psykiatrian yksikössä, hänellä on 14 päivän irtisanoutumisaika ja viimeinen työpäivä on 

15.11.2019. 

 

 

JYL: esittää, että hallitus vahvistaa Pirjo Kumpulaiselle myönnetyn 

eron. 

 

 

HALL:  
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§ 184 Ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020 

JYL 10 

LL TYKS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä on ensihoitoasetuksen 

edellyttämällä tavalla laadittu ja hyväksytty Vshp:n ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 

2020. 
Palvelutaso on määritelty erva ensihoitokeskuksen toimesta siten että palvelutasotavoite on 

sama kaikilla sairaanhoitopiireillä. Myös palvelutasopäätöksen rakenne on sama TYKS-ervan 

alueella. 

Palvelutasotavoite on päätetty pitää ennallaan, vaikka tiedossa on että tavoitteeseen ei tulla 

kaikilta osin yltämään. Hätäkeskuksen uusi tietojärjestelmä ERICA on käyttöönottonsa jäl-

keen lisännyt voimakkaasti A/B-tehtävien määrää. Tehtävien määrän nousu on johtanut ta-

voittamisviiveiden kasvuun. Ervan ensihoitokeskuksen ohjausryhmän yhteisen näkemyksen 

mukaan ensisijainen tavoite on korjata ERICA:n riskinarviomallia, eikä heikentää palvelu-

tasotavoitteita. 

Palvelutasopäätökseen on päivitetty muutokset alueen perustiedoissa, sekä lisätty maininta 

virka-aikaisesta lääkäriyksiköstä. Lääkäriyksikkötoiminta on toteutettu kustannustehokkaas-

ti, hyödyntäen kenttäjohtajan vara-autoa ja olemassa olevaa lääkäriresurssia. Lääkäri toimii 

päivystyspoliklinikalla hoitotyössä (pois lukien ensihoidon vastuulääkäri, joka hoitaa hallin-

nollisia tehtäviä), lähtien tarvittaessa tehtäville. Lääkäriyksikkö on ollut toiminnassa jo vuo-

den, ja kokemukset ovat olleet positiivisia. 

Muilta osin palvelutasopäätös on pidetty täysin ennallaan. 

         LIITE § 184/1-2 

JYL: ehdottaa, että hallitus hyväksyy Vshp:n kuntayhtymän ensihoi-

don palvelutasopäätöksen alalle 1.1.2020 - 31.12.2020 ja vie sen 

edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

HALL:  
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§ 185 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    13.11.2019 

 

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. 

 


