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§ 114 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 

paikan. 

 

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen. 

 

Kokouksessa oli läsnä 11 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja, 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

§ 115 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo ja Per Hellman. 

 

  HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Barbro Kloo ja Per Hellman. 

   ________ 
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§ 116 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen. 
________ 
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§ 117 Tilannekatsaus 

 

Joht. 27 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauksen 

esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen 

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

ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee lokakuun tilannekatsauksen 

kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen lokakuulta 2021. 

 

HALL: Ylilääkäri Christian Palmberg ja ylihoitaja Saija Seppelin olivat 

kokouksessa esittelemässä asioita klo 9.02–9.59 sekä talousjohtaja 

Lena Nystrand klo 9.02–10.15. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
 
 

 
  



Pöytäkirja sivu 

7 (23) 

nr 9/2021 

 

Hallitus    § 118    25.10.2021 
 
 
 

§ 118 Johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 28 

Liitteenä johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätösluettelot. 

 

Johtajan päätökset     LIITE § 118/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 118/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 118/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 118/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 119 Ensihoidon palvelutaso 2020 

Joht. 28 
Sairaanhoitopiirin tasolla tarkasteltuna palvelutaso on pysynyt oleellisesti ennallaan, pois lukien 

”muu taajama” riskiluokkaan kuuluvilla alueilla, joissa palvelutaso on huonontunut. 

Palvelutasopäätöksessä esitettyihin tavoitteisiin ylletään A/B-tehtävien osalta ainoastaan 

ydintaajaman mediaaniviiveen osalta, sekä C- ja D-tehtävien osalta. 

 

Nähty palvelutason lasku edustaa kansallisella tasolla tapahtunutta muutosta. Muutos on alkanut 

jo vuonna 2019, jolloin käyttöön otettu hätäkeskuksen tietojärjestelmä ja siinä käytetty 

riskinarviomalli aiheuttivat rajun nousun A/B-tehtävien määrässä. Palvelutason heikkeneminen 

on jatkunut edelleen vuonna 2020, johtuen puhjenneesta pandemiasta, joka on rajoittanut 

ensivasteyksiköiden käyttöä. Muutosten ei katsota johtuvan todellisen palvelutarpeen kasvusta. 

 

Pandemiatilanteen rauhoituttua voidaan ensivasteyksiköiden käyttöä lisätä, ja samalla palauttaa 

palvelutaso ydintaajamien ulkopuolisilla alueilla aiemmalle tasolle. Hätäkeskuksen 

tietojärjestelmän riskinarviomallien kehitystyö jatkuu edelleen, joka mahdollisesti palauttaa A/B-

tehtävien osuuden lähemmäs aiemmin vallinnutta tasoa. 

 

Tehtävämäärä nousi varsin maltillisesti (+1,3 %) edeltävään vuoteen verrattuna. Kiireellisimpien 

A/B-tehtävien määrä laski hieman, ollen kuitenkin edelleen selkeästi korkeampi kuin 

hätäkeskuksen tietojärjestelmämuutosta edeltävä taso oli. 

 

Ensihoidon palvelutaso 2020      LIITE § 119 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus perehtyy raporttiin ja antaa sen valtuustolle 

tiedoksi. 

 

HALL: Ylilääkäri Taneli Väyrynen oli kokouksessa esittelemässä asiaa klo 

10.17–10.23. Väyrynen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 79  Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten 

hyväksyminen sekä Aster -yhteistyön periaatteista päättäminen 

Joht. 21 

1. Yleistä hankkeesta 
1.1.Tausta 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP), Vaasan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä (VSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) sekä 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote; kaikki edelliset yhdessä 

jatkossa ”Tilaajat” ja erikseen ”Tilaaja”) ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmää (jatkossa ”APTJ”) 

koskevalla 19.06.2019 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella sopineet hankkivansa yhteistyössä 

käyttöönsä em. tietojärjestelmän. Sopimuksella on sovittu myös yhteistyöstä tietojärjestelmän 

käyttöönotossa, käytössä ja jatkokehittämisessä. 

 

Hankintayksikkönä APTJ:n hankinnassa toimi lain julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 4 §:n ja 20 §:n mukaisesti kuntasektorin 

yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy (jatkossa ”Kuntahankinnat”). Tilaajat antoivat 

kukin osaltaan Kuntahankinnoille sitoumuksen yhteishankintaan osallistumisesta sekä 

hankinnan tekemisestä sen mukaisena. 

 

Kuntahankinnat vastasi hankintamenettelyn toteuttamisesta vuosina 2017-2020. 

Hankintapäätös tehtiin Kuntahankintojen toimesta 30.03.2020. Toimittajaksi valittiin Cerner 

Ireland Limited (jatkossa ”Toimittaja”). Toimittajan kanssa allekirjoitettiin 05.06.2020 

Kuntahankintojen ja Toimittajan välille puitejärjestelysopimus, jolla sopijapuolet sopivat 

puitejärjestelyn perustamisesta. Tilaajat ja Toimittaja allekirjoittivat sopimukset, joissa sovittiin 

yleisistä ehdoista sopijapuolten kesken sekä suunnitteluprojektissa. Suunnitteluprojektissa 

tarkennettiin toimitusprojektia koskevaa projekti- ja sisältösuunnittelua, toimitusprojektin 

laajuus ja Toimittajan kiinteästi hinnoittelema kustannus. 

 

Tilaajien ja Toimittajan keskinäisissä, jo allekirjoitetuissa sopimuksissa (puitesopimus ja 

suunnitteluvaiheen sopimus) on todettu, että sopijapuolet voivat irtautua seuraamuksitta ko. 

sopimuksista ja hankinnasta 31.11.2021 saakka. Tämän ajankohdan jälkeen noudatetaan em. 

allekirjoitettujen sopimusten yleisiä irtisanomis- tai purkuperusteita. 

 

Kaikki Tilaajien tekemät, Asteria koskevat sopimukset siirtyvät yleisseuraantona (sellaisenaan) 

aloittaville hyvinvointialueille, kuten sote-uudistusta koskevissa laeissa on säädetty. 

 

1.2. Hankkeen tavoite 

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet ovat kaikille Tilaajille samoja. Palvelujen integroinnissa ja 

saatavuudessa on ongelmia, palvelukustannukset kasvavat ja väestö vanhenee. Tietojärjestelmien 

haasteet ovat yhteisiä. Järjestelmät ovat saavuttamassa käyttöiän lopun ja nykyiset järjestelmä- 

jatkuu… 
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kokonaisuudet ovat hajanaisia. Tietojärjestelmissä olevan tiedon käytettävyys ja hyödyntäminen 

ovat heikkoja. Nykyisten järjestelmien kehitys on hidasta, jälkikäteistä ja Tilaajien rahoituksesta 

riippuvaista (muu kuin Tilaajien erillisprojekteina maksava toiminnallinen kehitys on rajallista). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat alueesta riippumatta samoja, vaikka kysynnässä, 

sairastavuudessa, sosio-ekonomisissa piirteissä tms. saattaakin olla eroja. Sekä kansallisten sote-

tavoitteiden, että Aster-tavoitteiden kautta Tilaajat tavoittelevat alueellisesti  

 hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, 

 palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamista, 

 yhteiskunnallisten muutosten haasteisiin vastaamista sekä 

 ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamista. 

Konkreettisena toimitusprojektin tuloksena on teknisesti ja toiminnallisesti moderni, jatkuvasti 

kehittyvä ja kaikille (ammattilaiset, asiakkaat ja potilaat) helppokäyttöinen 

tietojärjestelmäkokonaisuus. 

Tilaajien yhteisellä toiminnanmuutos- ja tietojärjestelmähankkeella tuetaan ja edistetään 

yhtenäisesti kansallisen sote-uudistuksen toteuttamista maakunnan alueella. Hanke kohdistuu n. 

700 000 asiakkaan, potilaan tai asukkaan sekä n. 25 000 sote-ammattilaisen toimintaan. 

Hankkeen laajuus on merkittävä ja tietoteknisesti vaativa kokonaisuus. Muutos kohdistuu moniin 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, prosesseihin ja toimintoihin. 

Aster-toimitusprojektin tavoitteita ja toimintaa on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa 

asiakirjassa, joka sisältää keskeiset osuudet hankesuunnitelmasta. 

 

1.3. Hankkeen aikataulu 

 

Toimitusprojekti alkaa, kun sitä koskeva sopimus on allekirjoitettu Tilaajien ja Toimittajan 

kesken. Toimitusprojektin kokonaiskesto on enintään viisi vuotta (nykyisen suunnitelman 

mukaan 4 vuotta 11 kuukautta). Järjestelmäkokonaisuus on suunniteltu otettavan käyttöön 

seuraavasti (käyttöönottojärjestystä voidaan pilottia lukuun ottamatta muuttaa): 

 Pilotti (KSSHP:n / tulevan hyvinvointialueen alue terveydenhuollon osalta 

kokonaisuudessaan sekä sosiaalihuolto Äänekosken osalta) huhtikuu 2025 

 KSSHP (sosiaalihuollon muut kuin pilotissa jo käyttöönotetut osuudet) syyskuu 2025 

 VSHP marraskuu 2025 – helmikuu 2026 

 Essote helmikuu 2026 – toukokuu 2026 

 Siun sote huhtikuu 2026 – syyskuu 2026 

Toimitusprojekti päättyy suunnitelman mukaan marraskuussa 2026. 

 

1.4. Hankkeen resurssit 

 

Kehittämistyössä tarvittavat resurssit, tehtiin se vain yhden sairaanhoitopiirin laajuisesti tai 

kaikille neljälle yhteisesti, ovat huomattavan lähellä toisiaan – oli kohteena sitten oma työ tai 

tietojärjestelmätoimittajien tekemä työ. APTJ-hankinnassa mukana sen neuvotteluvaiheessa oli  

jatkuu… 
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viisi tietojärjestelmätoimittajaa – kaikki kansainvälisiä toimijoita, osalla jo vakiintunut asema 

Suomen markkinoilla – joiden hyvin yhtäpitävät arviot Tilaajien resursoinnin tarpeesta 

vuositasolla projektivaiheessa olivat satoja henkilötyövuosia. Yksittäiselle, isollekin 

sairaanhoitopiirille tällainen panos on erittäin iso haaste, neljälle jo selvästi hallittavampi. 

Taulukossa 1 alla esitetään suunnitteluprojektin tuloksena henkilötyövuosina suunnitelma 

Tilaajien resursoinnista yhteiseen toimitusprojektiin. Resurssimääriin sisältyvät kaikki projektin 

toiminnallisen (sote-ammattilaiset) ja teknisen (IT-ammattilaiset) toteuttamisen vaatimat 

asiantuntijat, eivät kuitenkaan henkilöstön järjestelmä- ja toimintamallikoulutuksiin 

osallistumisen työmäärä. Aster-riville on koottu yhteiset projektiresurssit, muilla 

organisaatiokohtaisilla riveillä Tilaajien sisäisiin tehtäviin tarvittavat resurssit. Asterin resurssit 

muodostuvat ensisijaisesti Tilaajien toimitusprojektin ajan Asterin työnjohdossa olevista 

tilaajaorganisaatioiden asiantuntijoista, toissijaisesti Aster-organisaation omista resursseista tai 

tarvittaessa hyödynnettävistä ostopalveluresursseista. Tilaajien oman toimitusprojektin 

resursoinnin arvioitu määrä on sidoksissa toimitusprojektin tilaajakohtaisiin 

käyttöönottohetkiin. 

Organisaatio 2022 2023 2024 2025 2026 Yht. htv 
Aster 96 115 184 158 79 632 
Essote* 3 5 8 9 4 29 
KSSHP* 3 5 12 10 2 32 
Siun sote* 3 5 11 9 8 36 
VSHP* 3 5 10 10 7 35 
Yhteensä htv 108 134 225 196 101 764 

Taulukko 1. Asterin toimitusprojektin resurssitarve 2022-2026 henkilötyövuotta (htv) 

* Alueellisen oman tilaajaorganisaation koko vaihtelee, luvuissa ei ole huomioitu ko. resursseja 
Vaikka jokaisella Asterissa mukana olevalla Tilaajalla on omia erityispiirteitään ja erilaisia painotuksia, ovat toimintatavat 
pitkälti samanlaisia. Asterin suunnitteluprojektissa on arvioitu, että yli 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseista ja 
työnkuluista on kaikilla Tilaajilla jo pitkälti yhtenäisiä. Tämä on pitkälti luonnollista, sillä sääntelevä lainsäädäntö on 
kaikille sama ja mm. terveydenhuollon – ”hyvän hoidon” – periaatteet ja käytänteet ovat samat. Yhteinen järjestelmä ja 
yhtenäiset toimintatavat avaavat aivan uusia mahdollisuuksia yhteistyölle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
että niitä tukevissa toiminnassa (teknologiassa sekä toiminnallisissa ja kliinisissä tukipalveluissa) 

 

2. Kustannukset 

2.2. Tilaajien yhteiset kustannukset 

 

Taulukossa 2 alla esitetään Toimittajan Asterilta veloittamat kokonaiskustannukset 

kymmenelle (10) vuodelle (2021-2030) seuraavilta osin. Järjestelmäkokonaisuuden 

elinkaareksi on hankintavaiheessa oletettu vähintään 15 (käyttöönottohetkestä), eli vuodet 2025-

2040. Alla esitettävien hintojen perusteena olevat yksikkökustannukset ovat voimassa koko 

sopimuskauden. Niitä tarkistetaan vuosittain Tilastokeskuksen palvelujen tuottajahintaindeksin 

(toimiala 62 tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut) 

muutosten mukaisesti. 

A. Toimittajan APTJ-hankintaan antaman tarjouksen 31.01.2020 mukaiset kustannukset. 

Näiden osalta on olennaista huomioida, että työn osuus kustannuksissa perustui 

laskennalliseen Tilaajien määrittämään työmäärään ja Toimittajan antamiin eri roolien  

jatkuu… 
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B. yksikköhintoihin. Kustannus ei ollut Toimittajaa sitova tai Toimittajan omaan hinnoitteluun 

perustuva. 

C. Toimittajan suunnitteluprojektin tuloksena antamat kiinteät hinnat. Toimittajan työn osuus 

perustuu Toimittajan omaan arvioon ja sitoo Toimittajaa. Hintoja voi muuttaa vain, mikäli 

Tilaajat päättävät muuttaa hankinnan kohdetta. Mahdollisten, erikseen Tilaajien päättämien 

Toimittajan tai kolmansien osapuolten lisätöiden kustannuksia ei ole arvioitu. 

D. Alkuperäisessä tarjouksessa (Hinta A) kaikki käyttöpalvelut (konesalitilojen tilapalvelut sekä 

tekninen ylläpito) arvioitiin olevan jatkossakin Tilaajien omalla vastuulla. Edellä kohtien A ja 

B kustannusten eroa selittää suurelta osin se, että suunnitteluprojektin tuloksena (Hinta B) 

Toimittajan vastuu APTJ:n jatkuvista palveluista (Hinta C) kasvoi olennaisilta osin. 

Toimittaja vastaa jatkossa myös kaikesta muusta ylläpidosta kuin konesalitilojen 

tilapalveluista. 

E. Oman työn osuus (Hinta D) on laskettu APTJ:n toimitusprojektin projektisuunnitelman 

resurssisuunnitelman henkilötyövuosimäärän mukaan kertomalla se Tilaajien 

yhteistyösopimuksessa käyteyllä keskimääräisellä henkilötyövuoden hinnalla 67 320 EUR 

(sisältäen sivukulut). 

F. VSHP:llä on sopimuksellinen optio yhteisen APTJ:n toimitusprojektin päätyttyä, oman 
käyttöönottonsa yhteydessä irtautua omaan jatkuvien palveluiden ympäristöönsä. Tätä 
koskevat kustannukset kohdistuvat vain VSHP:lle (Hinta E). 

Kustannuslaji Hinta A EUR Hinta B EUR Erotus B-A EUR 
Tarjous 2020 Kiinteä 2021 

Ohjelmistot 218 840 426 111 328 090 -107 512 336 
Toimitusprojekti 
(toimittajan työ) 

21 561 145 131 980 461 +110 419 316 

Suunnitteluprojekti 
(jo sidottu kustannus) 

9 778 008 9 778 008 0 

Käyttöönottoprojektit 26 337 205 26 337 205 0 
Hinta C 
Jatkuvat palvelut 

0 69 522 555 +69 522 555 

Yhteensä 276 516 784 348 946 319 +72 429 535 
Ilman Hintaa C 
(palveluiden laajennus) 

 279 423 764 +2 906 980 

Taulukko 2. Ulkoisten kustannusten (EUR) vertailu 10 vuotta 

Taulukossa 3 alla esitetään Hinta B jaettuna Tilaajittain maksuosuuksiin. Maksuosuudet 
perustuvat suunnittelu- ja toimitusprojektien osalta väestöpohjaan, muuten kullekin Tilaajalle on 
oma absoluuttinen kustannus. 

 

Hinta B KSSHP Essote Siun sote VSHP Yhteensä 
Osuus (%) 36,61 14,70 24,11 24,58 100 
Osuus (EUR) 136 378 152 50 329 655 78 672 523 83 565 989 348 946 319 
Ohjelmistot 48 347 801 15 240 087 22 152 699 25 587 504 111 328 090 
Toimitusprojekti 48 318 047 19 401 128 31 820 489 32 440 797 131 980 461 
Suunnitteluprojekti 3 579 729 1 437 367 2 357 478 2 403 434 9 778 008 
Käyttöönottoprojekti 10 679 764 4 028 421 5 581 593 6 047 426 26 337 205 
Jatkuvat palvelut 25 452 811 10 222 652 16 760 264 17 086 827 69 522 555 

Taulukko 3. Ulkoiset kustannukset (EUR) Tilaajittain 10 vuotta     jatkuu… 
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Taulukossa 4 alla esitetään Asterin laskennallinen oman työn kustannus (Hinta D) Tilaajittain 
perustuen väestöpohjaan. Taulukossa esitetään myös laskennallinen oman työn määrä 
henkilötyövuosina (htv). Kaikki luvut esitetään toimitusprojektin kestolle 2021-2026. Taulukossa 
3 esitetyt työmäärät ja niiden kustannukset sisältävät myös Aster-yhteistyöorganisaation 
kustannukset (pois lukien henkilöstön matkakulut) taulukossa mainittujen jako-osuuksien (%) 
mukaan kullekin Tilaajalle jaettuna. 

 

Hinta D KSSHP Essote Siun sote VSHP Yhteensä 
Osuus (%) 36,61 14,70 24,11 24,58 100 
Osuus (EUR) 18 849 600 7 539 840 12 386 880 12 656 160 51 432 480 
Osuus (htv) 280 112 184 188 764 

Taulukko 4. Oman työn määrä (htv) ja kustannus (EUR) Tilaajittain toimitusprojektin kestolle 2021-2026 

 

Taulukossa 5 alla esitetään VSHP:n sopimuksellisen hankintaoption kustannukset kymmenelle 
vuodelle (2021-2030). Nämä kohdistuvat yksinomaan VSHP:lle. VSHP:n lunastaessa tämän 
option, ei se vaikuta toimitusprojektin aikaiseen yhteistyöhön tai muiden Tilaajien kustannuksiin 
miltään osin. VSHP:n optiolla ei ole vaikutusta suunnitteluprojektin kustannuksiin. 

 

Hinta E VSHP EUR 

Ohjelmistot 2 558 750 

Toimitusprojekti 2 917 547 

Käyttöönottoprojekti 2 633 720 

Jatkuvat palvelut 17 469 542 

Yhteensä 25 579 559 
Taulukko 5. VSHP:n hankintaoption kustannukset 
 

2.2. Aster Bothnian Tilaajakohtaiset kustannukset yhteensä 

 

Aster Bothnian investoinnin kokonaiskustannus yhteensä n. 106 milj.€ sisältäen hankinnan 

Tilaajakohtaisen maksuosuuden, VSHP hankintaoption, yhteistyöorganisaation kustannuksen, 

Aster Bothnian alueellisen hanketoimiston kustannuksen.  

Aster Bothnian käyttökustannukset n. 5,5 milj.€/vuosi. 

2.3. Kustannushyötyanalyysi ja -laskelma 

 
Osana suunnitteluprojektia Tilaajat ovat yhdessä Toimittajan, ja Accenture Oy:tä konsulttina 

käyttäen laatineet APTJ-kokonaisuudelle kustannushyötyanalyysin. Lisäksi Deloitte Oy on 

lausunut puolueettoman arvionsa kustannushyötyanalyysin (laskentamalli, hyötypotentiaali ja 

johtopäätökset) luotettavuudesta. 

Kaikkineen on tunnistettu yli sata hyötyä, joiden yhteensopivuus Asterin tavoitteisiin on edelleen 

kuvattu ja euromääräinen arvo on selvitetty. Hyötyjen laskenta perustuu Tilaajien sote-

toimintojen kustannusrakenteeseen, THL:n ennusteeseen kunkin alueen palvelutarpeen 

kehityksestä, vertailukelpoisissa järjestelmäuudistuksissa todennettuihin hyötytasoihin, ja 

kunkin yksittäisen hyödyn vaikutusmekanismin matemaattiseen mallintamiseen. Taulukossa 6 

alla on esitetty merkittävimpiä toiminnallisia hyötytekijöitä.    jatkuu… 
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Hyötytekijä Perustelu 
Toiminnanohjauksen tuki  Tehokas analytiikka henkilöstön, tilojen ja laitteiden tarpeen 

ennakointiin ja ohjaukseen 

 Päällekkäisten palveluiden / toimenpiteiden tunnistaminen ja 
välttäminen 

Asiakastietojen sähköinen 
kirjaus ja puheentunnistus 

 Puheentunnistuksen laajempi hyödyntäminen ja erityisesti 
sanelupurun muuttuminen tarpeettomaksi työtehtäväksi 

 Mobiilisovelluksen hyödyntäminen tietojen kirjaamiseen suoraan 
paikan päällä ja kaksoiskirjaamisen eliminointi 

Asiakkaan osallistuminen  Asiakas osallistuu omaan hoitoonsa tai palveluunsa ajasta ja paikasta 
riippumatta 

 Omien tietojen esitäyttäminen ja mittauksien kirjaaminen jättää 
ammattilaisille lisää aikaa asiakastyöhön 

Ammattilaisten yhteistyön 
tuki 

 Helposti saatavat ja ajantasaiset asiakas- ja potilastiedot 
mahdollistavat selkeämmän ja nopeamman kokonaiskuvan 
muodostamisen 

 Asiakassuunnitelmien tekeminen sujuvoituu  

 Yhteistyön aikataulutus ja toteutus sujuvoituu, kirjaaminen useisiin eri 
järjestelmiin poistuu 

Digitaaliset 
ajanvarauspalvelut 

 Ammattilaisten ajanvaraukseen tarvitsema työpanos vähenee 
merkittävästi 

 Asiakas voi varata itselleen sopivan ajan, peruuttamatta jääneiden 
käyntien määrä vähenee 

Etäpalvelut ja -viestintä  Etävastaanotto lisää palveluiden saavutettavuutta, nopeuttaa asiointia 
ja tehostaa toimitilojen käyttöä 

 Tietoturvallinen digitaalinen viestinvaihto sujuvoittaa työnkulkua 

 Etäseuranta tukee esim. kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon 
toteuttamista 

Tilaajien välinen yhteistyö  Projektikustannusten jakautuminen neljälle toimijalle 

Taulukko 6. Kustannushyötyanalyysissä tunnistettuja keskeisiä hyötyjä 

 

Kustannushyötyanalyysin päätuloksina todetaan seuraavaa: 

 Neljän Tilaajan tiiviillä yhteistyöllä järjestelmäinvestointi maksaa itsensä laskennallisesti 

takaisin vuoden 2029 aikana. 

 Täysimääräiset nettohyödyt 208 MEUR per vuosi saavutetaan vuoteen 2033 mennessä, 

ensimmäiset, nopeasti toteutuvat hyödyt realisoituvat ensimmäisten käyttöönottojen myötä jo 

vuoden 2025 toisella puoliskolla. 

Analyysissä on huomioitu myös uusien työskentelytapojen opettelun aiheuttama lisäkuormitus, 

tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseen kuluva aika (väliaikainen tehokkuustappio) sekä 

järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon liittyviin koulutuksiin sitoutuva henkilöstökustannus. 

Kustannushyötyanalyysin tulokset esitetään tarkemmin liitteenä olevassa esitysmateriaalissa 

sekä analyysin loppuraportissa. 

 

 

           jatkuu… 
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3. Yhteistyön periaatteet 

3.1. Aster-yhteistyön periaatteet 

 
Tilaajien jo aiemmin allekirjoittaman keskinäisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Keski-

Suomen sairaanhoitopiiri toimii yhteistyössä isäntäorganisaationa kaikille Tilaajille. Yhteistyötä 

ohjaamaan ja koordinoimaan piirin organisaatioon on maaliskuussa 2020 perustettu Aster-

yhteistyöorganisaatio (jatkossa Yhteistyöorganisaatio). Se edustaa kaikkia Tilaajia, on niiden 

väestöpohjan suhteessa rahoittama sekä ohjaa Toimittajaa kaikessa yhteisessä tekemisessä. 

Yhteistyöorganisaation rooli on määritelty sekä Tilaajien keskinäisissä että Tilaajien ja 

Toimittajan välisissä sopimuksissa. 

 

Yhden tai useamman Tilaajan on mahdollista irtautua yhteistyöstä Tilaajien keskinäisen 

yhteistyösopimuksen ehtojen mukaisesti. Tilaajan päättäessä, että se irtautuu yhteistyöstä ennen 

toimitusprojektin sopimuksen allekirjoittamista Toimittajan kanssa, päättyy yhteistyön 

periaatteiden mukaisesti Aster-hanke kaikkien osalta ja yhteistyön rakenteet purkautuvat. Tällöin 

kaikki Tilaajat osaltaan irtisanovat Toimittajan kanssa allekirjoitetun puitesopimuksen, eikä 

toimitusprojektin sopimusta allekirjoiteta. 

 

Toimitusprojektissa Yhteistyöorganisaation tehtävänä on vastata Toimittajan suuntaan niistä 

velvoitteista, jotka asiakkaalle (Tilaajat ja Yhteistyöorganisaatio yhteisesti) on kohdistettu. 

Kaikille Tilaajille yhteisen järjestelmäkokonaisuuden toteuttamiseen ja käyttöönottoon liittyen 

Tilaajien hankkeelle osoittamat resurssit tulevat olemaan Yhteistyöorganisaation työnjohdossa, 

pois lukien sellaiset tehtävät, jotka liittyvät Tilaajan oman toiminnallisen muutoksen 

toteuttamiseen tai muuten puhtaasti paikallisiin ratkaisuihin. Viimeksi mainitut säilyvät ko. 

Tilaajan työnjohdossa. Henkilöresurssien käyttöä ja niitä koskevia periaatteita täsmennetään 

toimitusprojektin kuluessa. 

 

Yhteisessä toimitusprojektissa päätöksenteko tapahtuu projektin hallintamallin mukaisissa 

elimissä. Tilaajien yhteistyön ylin päättävä elin on neuvottelukunta. Projektin ylin päättävä elin 

puolestaan on toimitusprojektin ohjausryhmä, joka kokoontuu käsiteltävien asioiden mukaan 

joko yhdessä Tilaajien ja Toimittajan kesken tai vain Tilaajien kesken. Näiden strategisen tason 

elinten toiminnan valmistelusta vastaa Yhteistyöorganisaatio.  

 

Taktisella tasolla projektissa toimivat neuvoa-antavat Advisory Boardit, jotka koostuvat eri 

toimintojen (kuten eri sosiaali- ja terveydenhuolto, kliiniset tukipalvelut, hallinnolliset 

tukipalvelut tietoturva ja tietosuoja jne.) asiantuntijoista. Nämä tukevat ja antavat sisällöllistä 

ohjausta projektiryhmille. Taktisella tasolla on myös toimitusprojektin kaikesta 

projektisuunnittelusta ja -hallinnasta vastaava projektitoimisto. 

 

Operatiivisesti projektia toteuttavat toiminnalliset ja ei-toiminnalliset (tekniset) projektitiimit. 

Nämä resursoidaan kaikille yhteisillä resursseilla, jotka koostuvat ensisijaisesti Tilaajien sote-

asiantuntijoista, tarvittaessa myös sidosyksiköiden ja ostopalveluasiantuntijoista. 

jatkuu… 
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Ote Aster-hankesuunnitelmasta (salassa pidettävä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(621/1999) 24 § 1. mom., kohta 20)    OHEISMATERIAALI § 79 

 Päätöksenteon tukimateriaali 

 Aster-kustannushyötyanalyysin loppuraportti  

 Deloitte Oy:n arvio Aster-kustannushyötyanalyysin loppuraportista 

 VSHP hankintaoptio liittyen omaan erilliseen asiakas- ja potilastietojärjestelmä ympäristöön  

          LIITE § 79/1-4 

JOHT: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle Aster asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten hyväksymisen 

seuraavasti: 

1. Suunnitteluprojektissa tarkennettuun Toimitusprojektiin 

siirtymisen 

2. VSHP:n hankintaoption liittyen omaan erilliseen asiakas- ja 

potilastietojärjestelmä ympäristöön 

3. Toimitus- ja palvelusopimusten allekirjoittamisen 

4. Suunnitteluprojektissa tarkennettuihin kustannuksiin sitoutumisen 

(yhteenveto kohta 2.2) 

5. Luonnoksen Aster- hankesuunnitelmasta jatkotyöstön pohjaksi 

6. Vahvistaa edelleen sitoutuminen muiden Aster-

tilaajaorganisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön aiemmin 

allekirjoitetun yhteystyösopimuksen sekä suunnitteluprojektissa 

tarkennettujen yhteistyön periaatteiden mukaisesti 

 

HALL: Aster Bothnian hankejohtaja Marianne Korvajärvi sekä Juha 

Kuntonen, Göran Honga, Pia Haglund, Kimmo Tiira, Antti Ailio, Simo 

Reipas, Carola Wisor-Hokkanen, Mirjam Jern-Matintupa ja Varpu 

Saari olivat kokouksessa esittelemässä asiaa. Asiantuntijat poistuivat 

kokouksesta klo 11.06. 

  

 Johtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: 

1. Suunnitteluprojektissa tarkennettuun Toimitusprojektiin 

siirtymisen 

2. Hyvinvointialueen johtaja nimeää välittömästi päätöksen 

jälkeen kliinikkoryhmän (lääketieteen, sosiaalihuollon, 

hoitotyön ja hammashuollon edustus sekä asiakas- ja 

potilasturvallisuuskeskuksen johtaja), ryhmän tehtävänä on 

määritellä asiakas- ja potilastietojärjestelmän 

käyttöönottoprosessin kriittiset pisteet, jossa ryhmä saa 

arvioida järjestelmän kyvykkyyttä ja esittää näkemykset 

ollaanko osaltamme valmiita siirtymään prosessissa 

eteenpäin ja käyttöönottoon.  

Jatkuu… 
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Asiakas- ja potilas-turvallisuuskeskuksen johtajan tulee 

erityisesti arvioida riskejä asiakas- ja potilasturvallisuuden 

näkökulmasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii 

hyvinvointialueen johtajaylilääkäri ja varapuheenjohtajina 

johtajaylihoitaja sekä sosiaalijohtaja. Työryhmän työ 

käynnistetään välittömästi nimeämisen jälkeen. 

3. VSHP:n hankintaoption liittyen omaan erilliseen asiakas- ja 

potilastietojärjestelmä ympäristöön 

4. Toimitus- ja palvelusopimusten allekirjoittamisen 

5. Suunnitteluprojektissa tarkennettuihin kustannuksiin 

sitoutumisen (yhteenveto kohta 2.2) 

6. Luonnoksen Aster- hankesuunnitelmasta jatkotyöstön 

pohjaksi 

7. Vahvistaa edelleen sitoutuminen muiden Aster-

tilaajaorganisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön 

aiemmin allekirjoitetun yhteystyösopimuksen sekä 

suunnitteluprojektissa tarkennettujen yhteistyön 

periaatteiden mukaisesti 

 

Keskustelun kuluessa Rainer Bystedt esitti, että asia palautetaan uuteen 

valmisteluun. Per Hellman kannatti Bystedtin esitystä. 

 

Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen: Ne, jotka 

kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Kyllä. Ne, jotka kannattavat 

Bystedtin esitystä, äänestävät Ei. Hallitus hyväksyi äänestysesityksen. 

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 Kyllä-ääntä ja 2 Ei-

ääntä. 

 

Äänestysluettelo on liitteenä. 

 

Puheenjohtaja totesi, että johtajan muutettu esitys oli tullut hallituksen 

päätökseksi. 

 

Rainer Bystedt ja Per Hellman jättivät tehtyyn päätökseen eriävän 

mielipiteen. 

 ________ 
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§ 120 Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten 

hyväksyminen sekä Aster -yhteistyön periaatteista päättäminen / Hallituksen 

valtuustolle tekemän esityksen muuttaminen 

Dir 30 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) valtuusto päätti kokouksessaan 15.10.2021, ettei 

Aster-hankkeessa edetä toimitusprojektivaiheeseen. KSSHP:n valtuusto päätti myös, että KSSHP 

ei toimi tilaajana Aster-hankkeen toimitus-, palvelu- ja käyttöönottovaiheessa, eikä allekirjoita 

Aster-järjestelmän toimitus- ja puitesopimusta yhdessä Cernerin ja muiden tilaajien kanssa. 

 

Kielteinen päätös tarkoittaa kaikkien projektiin osallistuvien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ja Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) yhteisen Aster-

hankkeen päättymistä. Hankkeen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta 

neljältä alueelta.   

 

KSSHP:n päätöksen myötä Aster-yhteistyö loppuu kaikkien neljän tilaajaorganisaation osalta ja 

sopimukset toimittajan kanssa tullaan irtisanomaan ilman erillisiä irtisanomiskustannuksia. 

Lisäksi tämä tarkoittaa yhteistyötä koordinoineen yhteistyöorganisaation toiminnan päättämistä 

ja alueellisen Aster Bothnia -hankkeen ja hanketoimiston alasajoa. 

 

Hallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 79 päättänyt esittää valtuustolle Aster asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten hyväksymistä. Koska hanke päättyy ja 

valtuusto ei ole vielä käsitellyt asiaa, on tarkoituksenmukaista poistaa hallituksen valtuustolle 

tekemä esitys. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus 

1. toteaa sairaanhoitopiirien yhteisen Aster-hankkeen päättyneen. 

2. päättää poistaa kokouksessaan 30.8.2021 § 79 valtuustolle 

tekemänsä esityksen. 

3. päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Aster-

hankkeen päättymisen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 121 Patologian laboratoriotoimintojen liiketoimintakauppa 

Joht 31 

Kuntayhtymän valtuusto on kokouksessaan 29.11.2019 § 37 hyväksynyt laboratoriotoimintojen 

liiketoimintakaupan Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa. Liiketoimintakaupalla kuntayhtymältä 

Fimlabin vastuulle siirtyivät kliinisen kemian ja hematologian ja kliinisen mikrobiologian 

tutkimuspalvelut, verikeskuspalvelut, perustason kliinisen fysiologian tutkimuspalvelut sekä 

kuntayhtymän laboratorioiden toimesta tapahtuvat näytteenottopalvelut liiketoimintakaupan 

hetkellä olleessa laajuudessa. 

 

Lisäksi valtuusto hyväksyi option, jonka mukaan patologian erikoisalan laboratoriopalveluiden 

osalta voidaan myöhemmässä vaiheessa tehdä liiketoimintakauppa vastaavin ehdoin. 

Kuntayhtymä ja Fimlab ovat neuvotelleet kevään 2021 aikana option käyttämisestä. Valtuuston 

hyväksymän option käyttämisestä päättää hallitus. 

 

Kuntayhtymän tarkoituksena on myydä ja luovuttaa harjoittamaansa patologian 

laboratorioliiketoimintaan liittyvät toiminnot Fimlabille, joka jatkaa siirtyvää liiketoimintaa 

yhtiömuodossa. Liiketoimintakaupan kohteena olevaan patologian laboratoriotoimintaan 

kuuluvat tutkimuspalvelut mukaan lukien patologin suorittamat lääketieteelliset 

kuolinsyytutkimukset, mutta siihen eivät kuulu vainajien säilytykseen ja hoitoon liittyvät muut 

toiminnot ja palvelut ja näihin liittyvät tilat, tarvikkeet ja henkilöstö. 

 

Fimlab Laboratoriot Oy:n hallitus hyväksyi 23.8.2021 osaltaan patologian laboratoriotoimintojen 

liiketoimintakaupan ja siihen liittyvät sopimusasiakirjat. 

 

Kuntayhtymän henkilöstön edustajien kanssa on käyty viralliset yhteistoimintaneuvottelut 

työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun 

lain (449/2007) mukaisesti. Neuvotteluissa on keskusteltu suunnitellun yhdistymisen 

perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Työntekijät siirtyvät Fimlabiin ns. vanhoina 

työntekijöinä. 

 

Liikkeen luovutus tapahtuu 1.12.2021.  

 

Luonnos liiketoiminnan luovutusta koskevaksi kauppakirjaksi, luettelo siirtyvästä 

käyttöomaisuudesta      EI JULKINEN LIITE § 121 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä liiketoimintakaupan 

kauppakirjan mukaisesti ja siirtyvän käyttöomaisuuden. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 122 Sairaanhoitopiirien pienosakkuudet Fimlab Laboratoriot Oy:ssa 

HJ 45 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) on jo vuonna 2018 päättänyt tarjota osan Fimlab 

Laboratoriot Oy:n osakkeistaan myytäväksi muille sairaanhoitopiireille tai muille julkisen 

terveydenhuollon toimijoille.  

 

Yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön liiketoimintaa voidaan laajentaa siten, että myös muut 

Suomen sairaanhoitopiirit tulevat yhtiön osakkeenomistajiksi edellyttäen, että tällaiset uudet 

osakkeenomistajat liittyvät osakassopimuksen osapuoliksi allekirjoittamalla 

liittymissitoumuksen. 

 

Lisäksi edellytyksenä uuden osapuolen tulemiselle yhtiön osakkeenomistajaksi on, että tätä 

kannattavat osakkaat, jotka omistavat vähintään 90% yhtiön osakkeista, ja että uusi 

osakkeenomistaja saa omistuksensa kautta sekä äänivallan että hallinnollisen määräysvallan 

yhtiön asioissa. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan 

sairaanhoitopiirien tulemisen Fimlabin osakkeenomistajaksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 123    25.10.2021 
 
 
 

§ 123 Muut mahdolliset asiat 

 
Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 3 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen kokouksissa 

viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää 

kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella. 

 

 

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    25.10.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 114–120, 123 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 121–122 

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kuntayhtymän jäsenkunta 

• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. 

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava. 
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla). 

 

 

Pöytäkirja on 27.10.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasa 

kirjaamo@vshp.fi  

 
käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin 
klo 9-14. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi

