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Direktörens beslutsförteckning  
Johtajan  päätösluettelo  
 

 
§ 81 Beslut om Aster Bothnias personalresurser / Päätös Aster Bothnian henkilöstöre-

sursseista 
  
§ 82 Beslutsförteckning; Starroperationsapparat/ Päätösluettelo; Kaihileikkauslaite, 

JJSV Norden Ab, 50 900,00 € 
 
§ 83 Delegering av beslutanderätt i personalärenden samt rätt att godkänna enhetens 

fakturor/ Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa sekä oikeus hyväksyä yksikön 
laskut 

 
§ 84  Beslutsförteckning; 2M-IT Oy:s lösnings- och tillämpningstjänster samt tillhan-

dahållande av sakkunnigtjänster för välfärdsområdets ICT-projekt. 
Päätösluettelo; 2M-IT Oy:n ratkaisu- ja sovelluspalveluiden asiantuntijaresurs-
sien toimittaminen hyvinvointialueen ICT-hankkeelle,  69 0696 € (alv 0 %) 

 
§ 85 Beslutsförteckning; 2M-IT Oy:s tillhandahållande av sakkunnigtjänster gällande 

datatekniktjänster för välfärdsområdets ICT-projekt. 
 Päätösluettelo; 2M-IT Oy:n  tietotekniikkapalveluiden asiantuntijaresurssien 

toimittaminen hyvinvointialueen ICT-hankkeelle, 41 1956€ (alv 0 %) 
 
§ 86 Beslutsförteckning; 2M-IT OY:s tillhandahållande av sakkunnigtjänster gällande 

stödtjänster för HYKY-projektet.  
Päätösluettelo; 2M-IT Oy:n tukipalvelujen asiantuntijaresurssien toimittaminen 
HYKY-hankkeelle, 363 904 € (alv 0 %) 
 

§ 87 Beslutsförteckning; 2M-IT Oy:s projektchefs arbete för välfärdsområdets ICT-
projekt. 

 Päätösluettelo; 2 M-IT Oy;n projektipäällikkötyön toimittaminen hyvinvointialu-
een  ICT-hankkeelle, 264 000 € 

 
§ 88 Beslutsförteckning; Grundrenovering av hiss / Päätösluettelo; Hissin pe-

ruskorjaus, Kone Oy, 57 900 € (alv 0 %) 
 
§ 89 Beslutsförteckning; Tjänster gällande rusmedelsproblematik och stödboende-

tjänster för Jakobstads samarbetsområde år 2022. 
 Päätösluettelo; Pietarsaaren yhteistoiminta-alueen päihdeongelmaisten palvelu- 

ja tukiasumispalvelut vuodelle 2022, ATTENDO OY,  442 948 € 
 
§ 90 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 91 Bonusarvode - Bonuspalkkio 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning  
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 88  Anhållan om Val av juridisk assistent (4 st) – Juridisen avustajan (4 kpl) valinta 
 
§ 89 Upptagande av kortfristig kredit genom kommuncertifikat – Lyhytaikaisen 

luoton otto kuntasertifikaatilla 
 
§ 90 Dubblering av datakommunikationen i Österbottens välfärdsområdes maskinsa-

lar - Pohjanmaan hyvinvointialueen konesalien tietoliikenteen kahdennus 
 
§ 91 Polycon Effector-verktyg för ändring av ansvarsenheter samt integration av 

Active Directory - Polycon Effector –vastuuyksikkömuutoksen työkalut ja Active 
Directory -integraatio 

 
§ 92  Välfärdssamkommunens programförändringar, perifera system - Hykyn ohjel-

mis-tomuutokset, oheisjärjestelmät 
 
§ 93  Överföring av avtal och ansvar som hänför sig till dem från kommuner och sam-

kommuner till samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Sopimusten ja 
niihin liittyvien vastuiden siirto kunnilta ja kuntayhtymiltä Pohjanmaan hy-
vinvointialueen kuntayhtymälle 

 
§ 94 Verkstäder för specificering av Österbottens välfärdsområdes regionala datasy-

stem inför den andra fasen av mAlti - Pohjanmaan hyvinvointialueen ATJ-
määrittelytyöpajat mAltin kakkosvaiheeseen 

 
§ 95 Tillstånd att filma ECT-behandling – Lupa kuvata ECT-hoito 
 
§ 96 Beslut om avbrytande av upphandling - Päätös hankinnan keskeyttämisestä 
 
§ 97 Upphandling av synundersökningstavlor - Näöntutkimustaulujen hankinta
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 112  Anhållan om forskningslov , medicinsk undersökning / Tutkimushankehakemus; 

lääketieteellinen tutkimus; Jenny Häggblom, Suvi Rasilainen, HUS, ” Paksu-
suolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset” 

 
§ 113  Anhållan om forskningslov , medicinsk undersökning / Tutkimushankehakemus; 

lääketieteellinen tutkimus; Tuija Ikonen, VKS, ” Potilasturvallisuuden perusteet 
lääketieteen kandidaateille – koulutusinterventiotutkimus” 

  
§ 114 Bonusarvode - Bonuspalkkio 
 
§ 115  Ändringar i tjänsteregistret/ Muutokset virkarekisteriin 
 
§ 116 Bonusarvode - Bonuspalkkio 
 
§ 117 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 118 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 119 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 120 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 121 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 122 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 123 Anhållan om forskningslov, övrig forskning / Tutkimushankehakemus, muu 

tutkimus; Jussi-Pekka Rauha, Åbo Akademi/ Vasa Centralsjukhus, ”Dyra sårlä-
kemedels samhällspåverkan - Kalliiden harvinaislääkkeiden yhte-
iskuntavaikutukset” 

 
§ 124 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 125 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 126 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 127 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 128 Lönejustering / Palkantarkistus 
 
§ 129 Lönejustering/ Palkantarkistus 
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Chefsöverskötarens  beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan  päätösluettelo  
 
  
 
§ 97  Ändring till tjänsteregister; barnmorsketjänst ändras till befattning/ Muutos 

virkarekisteriin; kätilön virka muutetaan toimeksi 
 
§ 98 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön, ändring av arbetsuppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta, työtehtävien muutos 
 
§ 99 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 100 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 101 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
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I. Giraffe Omnibed Carestation  
 
 
 

Tarjouksemme 
 

Voimassaoloaika: 31.12.2021 
 
Vaasan Shp:N Ky. / Keskussairaala 
Hietalahdenkatu 2-4 
Vaasa 
65130 
FI 
 
Tarjousnumero 2006998048.2 
Päivämäärä 8.6.2020 
 
Yhteyshenkilö Ari Kuittinen 
Puhelin +358 400442819 
Sähköposti ari.kuittinen@med.ge.com 
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GE Healthcare Finland Oy 
  
 Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki 
 PL 330, 00031 GE 
  
 Puh. 010 394 11 
  
 http://www.gehealthcare.fi/ 
 
 
 
 
 
 
Arvoisa asiakas,  
 
Tarjoamme Teille tuotteitamme seuraavien sivujen tuote-erittelyjen mukaisesti.  
 
 
Lisätietoja tarjouksesta antaa Ari Kuittinen. 
 
Yhteyshenkilö :  Ari Kuittinen 
Puhelin :  +358 400442819  
Sähköposti :   ari.kuittinen@ge.com 
 
 
Kunnioittavasti,  
 

 
 
Ari Kuittinen 
Aluemyyntipäällikkö 
 

http://www.gehealthcare.fi/
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TARJOUKSEN SISÄLTÖ 
 

Kpl Kuvaus 
 

Hinta  (EUR) 
 

1 

 
 
Giraffe Omnibed Carestation 
 

 21 900,00 

 
 
 
 
Kaupalliset ehdot: 

Tarjouksen voimassalo  31.12.2021 saakka 

Toimitusehto TOP (Finnterms -01) tarjouspyynnön mukaisesti  

Maksuehto 30 pv netto  

Takuu 24 kk 

 
 
 

 
 

  Ari Kuittinen 
Aluemyyntipäällikkö 
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TUOTE-ERITTELYT  
 

I. Giraffe Omnibed Carestation  20 780,00 EUR 
 

Rivi Tuotenumero Kpl. Kuvaus Hinta (EUR) 
 

1.  2082844-001 1 Giraffe Omnibed Carestation incl. 
 

2.  2078815-003 1 115/230V Servo happi ja kosketusnäyttö 19 000,00 
 

3.  2094033-005 1 NIST kaasuliittimet incl. 
 

4.  2075962-001 1 Toimitus incl. 
 

5.  2075957-004 1 220/230/240 V incl. 
 

6.  M1111799 1 KK potilaskaapeli incl. 
 

7.  2075966-003 1 Sivuseinien hoitoaukot  incl. 
 

8.  2075964-004 1 CE virtajohto incl. 
 

9.  2093566-005 1 Suomenkielinen ohjelmisto incl. 
 

10.  2086333-013 1 Suomi incl. 
 

11.  2071262-068 1 Finland incl. 
 

12.  M1147637 1 Nawi vaaka – kalibroitu alueelle 15 1 100,00 
 

13.  6600-0837-800 1 Hengitysputken kannatinteline 70,00 
 

14.  6600-1793-500 1 Tarvikekuppi 1 5,00 
 

15.  6600-1794-500 1 Tarvikekuppi 2 5,00 
 

16.  6600-0659-803 1 DIN kisko eteläpäädyssä  120,00 
 

17.  2074816-001 1 KK lämpötilakaapeleita 550 
 

18.  2105364-001 1 LED tutkimusvalo 480,00 
 

19.  - Service - 1 2 vuoden takuu incl. 

 
 
 
OPTIOT 
 
 

I. Giraffe Omnibed Carestation 

Rivi Kpl. Tuotenumero Kuvaus 

 
1   1 M1151571 XL-koko kaasupullotelineet    180,00 
2   1 6600-0825-800 Omnibed peitto 160,00 
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Giraffe OmniBed Carestation
Combining Technology and Experience to  
Send Babies Home Healthy
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Healthy Growth and  
Development is a Journey
The first moments of a baby’s life are filled with joy. Yet, in those instances 
when a newborn requires extra care in the NICU, it can also be a time of 
anxiety for parents and one of intensity for caregivers.

At GE Healthcare we are committed to making the path toward sending babies 
home as safe, comfortable and quick as possible through advanced technology. 
Designed with babies, and their families in mind, the Giraffe™ OmniBed™ 
Carestation™ creates a controlled, protected microenvironment for peaceful, fast 
healing—bringing babies one step closer to caregivers' expertise, their parents’ 
embrace and to going home healthy.

From delivery to discharge, the Giraffe OmniBed Carestation is designed to 
address the changing and complex demands of the NICU by helping to provide:

• Comfortable, consistently controlled thermal environments

• Provide continuous warmth during transport with the addition of the  
Giraffe Shuttle™ - One Baby. One Bed. solution 

• Neurodevelopmentally supportive, family-centered care solution

• Improved patient access and visibility

• User-friendly, high tech features and functionality

• Reliable clinical performance
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Everything You Need,  
Every Step of the Way

GE Healthcare wrote a new chapter in high acuity neonatal care when it pioneered  
The Giraffe Family—including its exceptional Giraffe OmniBed combination incubator 
and radiant warmer. 

Since then, neonatal care and practices have evolved, so did our Giraffe product family. 
The journey continues with the next generation Giraffe Carestation. 

Built on our long standing expertise and experience, the Giraffe OmniBed Carestation 
incorporates key innovations, keeping the continuity in mind while reinforcing our 
long term commitment to infant care in both labor and delivery wards and NICUs. It 
is designed to help caregivers improve clinical workflow while addressing their daily 
challenges such as infection control and connectivity.

Together we are creating the path to positive growth and neurodevelopment care.
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In critical care environments when every second counts, 
technology needs to work for you. The Giraffe OmniBed 
Carestation simplifies and enhances the clinical workflow 
by providing caregivers the intuitive and reliable neonatal 
solution they need to support clinical challenges and manage 
babies toward better health.

Empowering  
Caregivers’ Expertise
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The Best of Both Worlds
A full-featured incubator and radiant warmer in one, making the 
Giraffe OmniBed Carestation micro-environment very special.

As an incubator the close and protected microenvironment provides stable and 
controlled thermoregulation delivery and control of humidity and oxygen level.

As a radiant warmer the patient receives a uniform, focus and quick warmth 
while maintaining a very comfortable working environment for the caregiver. 
The exceptional performance during the transition phase from close to open 
and reverse provides uninterrupted thermoregulation while allowing full patient 
access required during specific procedures.

Low noise fan and comfortable pressure-diffusing mattress offer babies 
the soothing environment they need to rest and heal. The pressure-diffusing 
mattress reacts to the impact of the baby's body, reducing pressure points 
while decreasing motion and disruption, and increasing comfort. The patented 
translating Baby Susan™ rotating full 360° mattress enhances productivity 
by allowing the caregiver to easily position the baby for clinical procedures and to 
facilitate effortless family bonding.
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Streamlined workflow – the large color display (10.4 inches) and touchscreen 
user interface helps caregivers optimizing their workflow while monitoring 
and controlling the baby’s environment.Ready to apply comfort zone, quick 
admission and weighting procedures, and direct access to the settings make it 
easy to operate.

Allows care consistency – the activation of the one touch Air Boost protects 
baby from heat loss when either panel or porthole is opened. In addition, the 
rotating mattress, the positioning of the tilt mechanism, will also support 
caregivers’ efforts getting things right the first time while minimizing unnecessary 
negative touches to the patients.

Personalized approach with the customized screens such as clinical trends 
and screen themes that contribute to the creation of an exceptional patient- and 
family friendly care environment supporting the clinical needs and providing 
continued highly visible monitoring.

Infection control is an important topic in the NICU. The Giraffe OmniBed 
Carestation is designed not to promote bacterial or fungal growth1. The hands-
free alarm silence allows caregivers, with a wave of hand, to turn off the alert 
eliminating unnecessary procedure interruption and baby stimulation. 

Because connectivity is the foundation of any care station, our Giraffe OmniBed 
Carestation has connectivity capabilities which allow communication with 
electronic healthcare records and hospital information systems; it is equipped for 
future updates and upgrades.
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When it comes to a baby's growth and development, parental touch—and  
peace-of-mind—can make all the difference. 

The Giraffe OmniBed Carestation supports Family Centered Care and gives  
parents the access and assurance they need to nurture and guide their baby 
through the journey of life’s first critical moments.

Babies are our future, and we’ll do everything thanks to the Giraffe OmniBed  
Carestation, to be sure we’re helping them thrive from day one.  
It seems so simple, but means so much.

GE Healthcare works with caregivers and parents to help babies grow,  
develop and go home healthy.

We are on this journey together!

Enabling Parents’ Embrace
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Dimensions

Maximum height:

Canopy down: 70 in (178 cm)

Canopy up: 94 in (239 cm)

Minimum height:

Canopy down: 60 in (152 cm)

Canopy up: 82.3 in (209 cm)

Footprint: 45 in x 26 in (114 cm x 66 cm)

Weight: 328.5 lb (149kg)

Floor to mattress height: 33 in to 43 in (84 cm to 109 cm)

Mattress size: 25.5 in x 19.2 in (64.8 cm x 48.8 cm)

Access door size: 9 in x 31 in (23 cm x 78 cm)

Drawer size: 19 in x 20 in (48 cm x 50 cm)

Drawer depth: 8 in (20 cm)

Physical Characteristics

Full Color Touch Display: 10.4 inch (26.4 cm) LCD

Mattress tilt angle: 12,°continuously variable

Microfilter: 0.5μ - 99.8% efficiency (3M Filtrete™)

Data collection: RS-232

Tubing access ports: 8

Power Requirements

11.5 A @ 100v ~, 50/60 Hz 2 A @ 100v ~, 50/60 Hz (Acc. Outlet)

9.5 A @ 115v ~, 50/60 Hz 2 A @ 115v ~, 50/60 Hz (Acc. Outlet)

5.5 A @ 220v ~, 50/60 Hz 1A @ 220v ~, 50/60 Hz (Acc. Outlet)

5.5 A @ 230v ~, 50/60 Hz 1 A @ 230v ~, 50/60 Hz (Acc. Outlet)

5.5 A @ 240v ~, 50/60 Hz 1A @ 240v ~, 50/60 Hz (Acc. Outlet)

Inrush for 1/2 cycle current <80 A

User Control Settings

Baby (servo) temperature control:   35-37.5°C in 0.1° increments (Regulates baby 
temperature in both open and closed bed modes)

Manual radiant power control: 0-100% in 5% increments

Air temperature control: 20-39°C in 0.1° increments

Servo humidity control range: 30-95% relative humidity in 5% increments

System Performance

Expected Service Life:   The device is designed to last at least 7 years in 
normal use when operated, maintained and serviced 
in accordance with the instructions provided in the 
provided manuals. With proper maintenance and 
repairs, the service life can be extended as long as 
service parts are available.

Open Bed Performance, Radiant Heater

Mode: 

Radiant Heater Element: 450-480 watts

Closed Bed Performance, Incubator

Mode: 

Patient measurement accuracy: ±0.3°C between 30° and 42°C

Air velocity: ≤10 cm/sec WhisperQuiet™ Mode

CO₂ level: 0.3%

Sound level  
(within patient compartment):  Average 40 dBA (In Whisper Quiet™ mode closed  

bed sound level measured 10 cm above the center  
of the mattress)

Alarm sound level: Adjustable audible levels
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In-Bed Scale Performance

Accuracy: ±0.35 oz (10 g)

Range: 0.66 lbs. to 17.6 lb. (300 g to 8 kg)

Resolution:

10 g (Factory setting) or 5 g (user selectable on non-EU scales)

The resolution of scales distributed in the EU region may vary depending on the scale 
revision:

Scales with revision 2.72 only have a resolution option of 10 g.

Scales with revision 2.86 have a resolution of 5 g for weights up to 5 kg and a resolution 
10 g for weights from 5 kg to 8 kg.

The resolution on EU scales with software 2.86 and above is not user selectable.
Note: For the European Union (EU) and the European Free Trade Association (EFTA) member states in 
Europe, check with your local regulations with respect to the Non-Automated Weighing Instrument (NAWI) 
directive as to the process and frequency for scale calibration.

Servo Oxygen Control Performance

Control range: 21% to 65%

Display range: 16 to 70%

Rise Time:  <10 minutes from 5% below set point in Whisper 
Quiet Mode after open door

Recovery from opening porthole:  ≤ 5 minutes from closing porthole to 5% below  
set point

Alarms: ±3% from set point

Accuracy 5% 

Inlet Pressure Maximum 620 kPa (90 psi)

Humidifier Performance

Recovery time:  <15 minutes (typical) Recovery to 75% RH with 39°C 
air set temperature

Operating time between refills:  >12 hours @ 65% RH control setting in a 25°C/50% 
RH ambient

Reservoir capacity: 1000 ml

Servo Control Accuracy:  ±10% for settings up to 85%: minimum 75% for 
settings >85%

Ramp-up time:  ≤50 minutes - Time to reach 75% RH with a 39°C 
control temp from cold start in 25° C, 50% RH room.

Operating Environment

Temperature: 20° to 30°C

Humidity: 5 to 85% RH (non-condensing)

Air Velocity: Up to 0.3 m/sec

Water Ingress: IPXO

Storage/Shipping Information

Temperature: -25° to 60°C

Humidity: ≤85% RH (non-condensing)

Pressure: 50-106 kPa

Service and Maintenance

Battery: 8.4V NiMH

Recommended  
Calibration/Preventative  
Maintenance Period:  Annually

2 years warranty parts and service for corrective maintenance.  
Contact us to learn more about our additional service offerings.



© 2018 General Electric Company – All rights reserved.

GE Healthcare reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product 
described at any time without notice or obligation. Contact your GE Healthcare representative for the most current 
information. 

GE, the GE Monogram, Giraffe, Giraffe Shuttle, Carestation, OmniBed, Baby Susan and Whisper Quiet are trademarks of 
General Electric Company. 

All other product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective companies. 

GE Healthcare, a division of General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., doing business as GE Healthcare.

JB28329XX(3)a  8/18

GE Healthcare provides transformational medical technologies and services that are 
shaping a new age of patient care. 

Our broad expertise in medical imaging and information technologies, medical 
diagnostics, patient monitoring systems, drug discovery, biopharmaceutical 
manufacturing technologies, performance improvement and performance solutions 
services help our customers deliver better care to more people around the world at a 
lower cost. 

In addition, we partner with healthcare leaders, striving to leverage the global policy 
change necessary to implement a successful shift to sustainable healthcare systems.

Giraffe OmniBed Carestation CS1

1  “Testing for bacterial colonization in a Giraffe humidification system” study; 
Published in Neonatal Intensive Care, Vol. 15 No. 2, March, April 2002
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nro 1/2021

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta § 1 - 2 2.11.2021

§ 1 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.

Hallitus päätti kokouksessaan 27.9.2021 § 107, että kiinteistö- ja toimitilatoimikunnan
kokoonpanoon kuuluvat valtuuston puheenjohtajat, hallituksen puheenjohtajat, kuntayhtymän
johtaja, sektorijohtajat, tekninen johtaja, toimitilajohtaja ja talousjohtaja.

Hallitus päätti, että puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, esittelijöinä toimivat
käsiteltävistä asioista vastaavat viranhaltijat ja sihteerinä hallintojohtaja.

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen.

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
________

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Toimikunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gösta Willman ja Per Hellman.
________
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§ 3 Kokouksen työjärjestys

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.

Toimikunta: hyväksyi työjärjestyksen.
________

§ 4 H-talon tilannekatsaus

Pihatyötä tehdään mahdollisimman paljon ennen talven tuloa. Pääosa työstä sisätiloissa.
Aikataulu on kriittisellä polulla. Vaatii kaikilta osapuolilta venymistä. Parempaan suuntaan on
menty mutta päivittäinen seuranta tärkeässä roolissa työmaalla. Muutamassa
tavaratoimituksessa ongelmia saatavuuden takia.

Tekninen johtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________

§ 5 F2 – leikkaussalien saneerauksen tilannekatsaus

Vaihe 4 on valmis ja vaihe 5 aloitettu. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti.

Tekninen johtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________
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§ 6 Huutoniemen tilannekatsaus

Kuntotarkastusraportti valmis 31.10 ja kulttuurihistoriallinen selvitys joulukuussa 2021.
Raporttien pohjalta keskustelut jatkuvat alueen tulevaisuudesta.

Tekninen johtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________

§ 7 G-talon saneerauksen tilannekatsaus

Purkutyöt jatkuvat sisätiloissa. Julkisivu rapataan lähiaikoina. Sairaalakoulu siirtyy G-taloon ja
sen suunnittelu on loppuvaiheessa.

Tekninen johtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________

§ 8 X-talon purkutöiden tilannekatsaus

Suurin osa XB-osasta on purettu. Etenee aikataulussa.

Tekninen johtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________
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§ 9 M-talon ruokasalin suurennuksen tilannekatsaus

Suunnittelun myöhästymisestä kilpailutus siirtynyt kuukaudella eteenpäin. Tavoitteena
kuitenkin aloittaa tammikuussa rakennustyöt.

Tekninen johtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________

§ 10 Logistiikkakeskuksen tilannekatsaus

Viimeisen SOTE-valmistelun yhteydessä tehtiin selvitys koskien piirin logistiikkaa. Esille tuotiin
merkittäviä etuuksia/mahdollisia säästöjä logistiikkakeskuksen perustamisessa. Toimintoja
logistiikkakeskuksessa olisi keskusvarasto, välinehuolto ja apuvälinekeskus. Asiaa pitää viedä
eteenpäin hykyä ajatellen ja budjettiin pitää varata rahaa suunnittelulle.

Tekninen johtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Toimikunta totesi,
ettei asia ole tällä hetkellä ajankohtainen ja siihen palataan
myöhemmin.
________
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§ 11 Kunnilta vuokrattavien ja ulkoa vuokrattavien toimitilojen tilannekatsaus

Kuntien omistamien ja käyttämien sote-kiinteistöjen tietokanta Kunta Optimaze on päivitetty ja
kiinteistöjen tekninen nykyarvo on arvioitu ulkopuolisen konsultin toimesta. Pohjanmaan
Hyvinvointialueen kuntayhtymän päättämä tuottoprosentti tekniselle nykyarvolle on päivitetty
tietokantaan toimitilakustannusten budjetointityötä varten. Seuraava vaihe on vuokraneuvottelut
ja vuokrasopimuksien laatiminen. Toimitilojen lukumäärä on yli 200 kpl.

Kuntien ulkoa vuokraamat toimitilojen vuokrasopimusten siirto Pohjanmaan Hyvinvointialueen
kuntayhtymälle on aloitettu ja valmistunee ennen 31.12.2021. Sopimuksen lukumäärä on yli 50
kpl.

Toimitilajohtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________

§ 12 Palveluverkkosuunnitelman tilannekatsaus

Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialuille kehittämä tilatietopalvelu Modulo otetaan käyttöön
vaiheittain koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tilatietopalveluun on siirretty tilatietoja
Vaasan Sairaanhoitopiirin, Pohjanmaan Pelastuslaitoksen sekä kuntien omistamien tilatietojen
tietolähteistä.

 Ensimmäinen työpaja, jossa pohdittiin fyysistä palveluverkkoa, pidettiin 4.10.2021.

Toimitilajohtaja: Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Toimikunta: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
________
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§ 13 Muut mahdolliset asiat

- Seuraava kokous on 26.1.2022 klo 9.00 kokoushuoneessa T1

§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.
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Oikaisuvaatimusohjeet
Kokouspäivämäärä

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunnan kokous 2.11.2021

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1–14

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: -

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).

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.


