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BILAGA § 146/1
Utkast 6.9.2017

MARKANVÄNDNINGSAVTAL (”Avtal”)

1. AVTALSPARTER

Vasa stad (”Staden”), FO-nummer 0209602-6
PB 2
65101 Vasa

Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun -Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(”Markägaren”), FO-nummer 03493883
Sandviksgatan 2-4
65100 VASA

2. AVTALSOMRÅDE

Avtalet gäller de av Markägaren ägda detaljplaneenliga tomterna 905-11-3-8, vars areal är
ca 98 238 m², och 905-11-3-7, vars areal är ca 9 768 m², totalt ca 108 006 m²
(”Avtalsområde”). Avtalsområdet är avgränsat på detta avtals kartbilaga 1.

Avtalet gäller även områden som ska bytas och som nämns i punkt 9 i detta avtal
(kartbilaga 1).

3. NUVARANDE PLANLÄGGNINGSSITUATION I FRÅGA OM
AVTALSOMRÅDET

För avtalsområdet gäller den av stadsfullmäktige i Vasa 8.3.1999 godkända detaljplanen nr
823. Området är i detaljplanen anvisat som kvartersområde för byggnader för social
verksamhet och hälsovård med tilläggsbestämmelsen att högst 15 % av den på tomten
tillåtna våningsytan får användas för undervisningsverksamhet (YS). Byggrätten på
avtalsområdet enligt den nuvarande detaljplanen är ca 86 000 m² vy.

Avtalsparterna har 21.11.2014 undertecknat ett avtal om inledande av detaljplaneändring i
fråga om Avtalsområdet.

4. FÖRSLAG TILL DETALJPLANEÄNDRING NR 989

I detaljplaneförslaget bildas av Avtalsområdet ett kvartersområde för byggnader för social
verksamhet och hälsovård (YS), där byggrätten är totalt 165 000 m² vy. För
huvudanvändningsändamålet (YS) anvisas 135 000 m² vy och för bilförvaringsplatser
30 000 m² vy.

Arealen för den nya tomt som bildas enligt planförslaget är ca 109 728 m².
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Kvartersområdets areal ökar med ca 2 761,9 m² på Gustavsborgsparkens område och
minskar vid Sanmarksgatan med ca 1 040,1 m². Totalt blir kvartersområdet ca 1 721,8 m²
större än nu.

5. AVTALETS SYFTE

Staden och Markägaren avtalar, i enlighet med kapitel 12 a i markanvändnings- och
bygglagen och de av stadsfullmäktige godkända markanvändningsavtalsprinciperna, i
detta avtal om genomförande av avtalsobjektet i enlighet med detaljplaneförslag nr 989
och om Markägarens andel av de kostnader som föranletts och föranleds staden för
samhällsbyggande som betjänar planändringsområdet.

I enlighet med stadens markpolitiska program kommer markanvändningsavtals-
ersättningen att användas till dess fulla belopp för anläggande av kommunalteknik på
detaljplaneområdet eller på ett område som funktionellt anknyter till det.

6. EVENTUELLA INTERNA FASTIGHETSKÖP MELLAN PARTERNA

Stadsfullmäktige i Vasa godkände 27.3.2017 § 32 ett fastighetsköp med samkommunen
Vasa sjukvårdsdistrikt och i anslutning därtill arrendearrangemang, som bl.a. det
Avtalsområde som anges i detta avtal är föremål för. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige
godkände för sin del köpet och arrendearrangemanget 29.5.2017 § 18. Villkor för köpet är
att ”SOTE-lagstiftningen till den del som det berör fastigheterna blir godkänd i
regeringen”.

Stadens beslut om köp har vunnit laga kraft men besvär över sjukvårdsdistriktets beslut
om försäljning har lämnats in till förvaltningsdomstolen.

Ifall sjukvårdsdistriktets beslut om försäljning vinner laga kraft och även de övriga
förutsättningarna för köp uppfylls, är förfarandet oberoende av planläggningssituationen i
enlighet med de ovan nämnda besluten. Överlåtelseobjekt är det i detta avtal angivna
Avtalsområdet. Ifall de i punkt 9 angivna områdesbytena redan har genomförts, justeras
överlåtelseobjektet så att det även omfattar det bytesområde som staden överlåter och
köpesumman utökas med den mellanskilling som Markägaren betalar vid områdesbytet.

Samtidigt och i anslutning till undertecknandet av detta avtal undertecknar Avtalsparterna
ett föravtal om fastighetsköpet, vilket är uppgjort på de av respektive fullmäktige
uppställda villkoren och i vilket som förutsättning för köpet därtill anges att
sjukvårdsdistriktets fullmäktiges beslut ska ha vunnit laga kraft.

Detta avtal förfaller om Avtalsområdet slutligt övergår i Stadens ägo. Om avtalet förfaller,
återbetalar Staden med stöd av detta avtal eventuellt redan betalda, i punkt 8 angivna
markanvändningsavtalsersättningar inom 30 dagar från det att avtalet förföll.
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7. ORDNANDE AV KOMMUNALTEKNIK

7.1 Stadens kommunalteknik och anläggande av gatuområden
Staden bygger den till Staden hörande kommunalteknik som är nödvändig för
genomförandet av Avtalsområdet samt gatuområden och övriga allmänna områden enligt
en närmare tidtabell som avtalas separat när detaljplaneändringen har vunnit laga kraft.

Parterna strävar i sitt samarbete efter att iaktta följande tidtabellsmål och principer:
· Rivningsarbetena på sjukhusområdet inleds under år 2017.
· Områdesarbetena på sjukhusområdet och de allmänna områdena omkring

det/förberedande byggarbeten genomförs under år 2018.
· Husbyggnadsarbetena på sjukhusområdet inleds år 2019.
· Ostörd fortlöpande verksamhet som är nödvändig för sjukhuset (exempelvis

utryckningsfordonstrafik) säkerställs under hela byggnadsarbetet och strävan är att alla
byggnadsarbeten på allmänna områden som denna förutsätter ska vara klara när
sjukhusutbyggnaden tas i bruk.

7.2 Ordnande av vatten- och avloppsvattentjänster
Markägaren är skyldig att ansluta sig till stadens vatten- och spillvattennät, om inte Staden
och Markägaren inom ramen för lagen om vattentjänster kommer överens om annat.
Staden uppbär för det område som avtalet gäller avgifter för anslutning till vatten- och
spillvattentjänster samt vatten- och spillvattenavgifter i enlighet med normal taxa.

7.3 Dagvatten
Markägaren ansvarar för hanteringen av den egna fastighetens dagvatten. Om dagvattnet
inte kan tas omhand på fastigheten, ska fastigheten anslutas till stadens eller
vattentjänstverks dagvattensystem enligt de allmänna föreskrifterna om detta.

7.4 Flyttning av ledningar och anläggningar
Markägaren avtalar om flyttning av ledningar, kablar och rör samt till dem anslutna
anläggningar och om av flyttningen förorsakade kostnader, på det område som avtalet
berör, med ägarna till ledningarna, kablarna och rören. Staden deltar inte i eventuella
flyttningskostnader.

7.5 Servitut
Staden förbehåller sig rätten att utan ersättning på den områdesdel som i planändringen är
reserverad för underjordiska ledningar stifta de servitut som behövs för Vasa Vattens rör
och till dem anslutna anläggningar och konstruktioner. Vasa Vatten ansvarar för servicen
och underhållet av rören.

7.6 Ordnande av parkering
Markägaren är skyldig att ordna de parkeringsplatser som den nya detaljplanen kräver på
egna tomter. Om det uppstår ett behov av att flytta parkeringsskyldighet utanför den egna
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tomten, kommer parterna separat överens om genomförande- och kostnadsinverkningarna
av denna skyldighet.

8. ERSÄTTNING ENLIGT MARKANVÄNDNINGSAVTAL OCH BETALNINGEN
AV DEN

Markägaren deltar i de kostnader som uppkommer för staden till följd av
samhällsbyggandet som betjänar byggandet på det område som ändras i enlighet med
detaljplan nr 989 genom att till staden i form av markanvändningsersättning betala
tremiljonsjuhundratrettioåttatusen (3 738 000,00)    euro.

Enligt centralskattenämndens förhandsavgörande, beslut nr 57/2004, är
markanvändningsavtalsersättning inte vederlag för rörelsemässig försäljning av tjänster på
det sätt som avses i 1 § i mervärdesskattelagen, varvid ingen mervärdesskatt betalas för
ersättningen.

Markanvändningsersättningen förfaller till betalning enligt följande:
- den första raten (hälften av avtalsavgiften), 1 869 000,00 euro förfaller till betalning 30

dagar efter det att det första bygglovet i enlighet med den nya detaljplanen har vunnit
laga kraft, dock senast ett år efter det att detaljplaneändring nr 989 har vunnit laga
kraft

- den andra raten, 1 869 000,00 euro, förfaller till betalning 12 månader efter att den
första raten förföll till betalning.

Om de tomter som är föremål för avtalet helt överlåts till en tredje part före de ovan
nämnda datumen, förfaller ersättningen i dess helhet till betalning, om inte parterna
sinsemellan skriftligen har kommit överens om något annat, inom 30 dagar från det att
ägande- eller besittningsrätten till tomten enligt överlåtelsehandlingen övergår till den nya
ägaren.

Dröjsmålsränta på ersättningen enligt markanvändningsavtalet påförs enligt 4 § i
räntelagen.

I ersättningen enligt markanvändningsavtalet ingår inte eventuell planläggningsavgift som
planläggningen fakturerar separat.

Staden uppbär i samband med faktureringen av betalningsraterna en årlig ränta på 4 %
med början ett år från det att detaljplanen trädde i kraft.

9. OMRÅDESBYTEN (kartbilaga 1)

Markägaren överlåter till Staden följande i planförslaget angivna gatuområden:

- ett ca 571 m² stort outbrutet område av tomten 905-11-3-7

- ett ca 469 m² stort outbrutet område av tomten 905-11-3-8
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För bildande av den i planförslaget angivna sjukhustomten överlåter Staden till
Markägaren följande områden:

- ett ca 828 m² stort outbrutet område av fastigheten 905-11-3-1

- ett ca 1934 m² stort outbrutet område av fastigheten 905-403-123-25

Områdena överlåts fria från inteckningar enligt ett separat bytesbrev, som bör
undertecknas inom tre (3) månader från den dag när detaljplanen godkändes. Arealerna
preciseras i den tomtindelning som utarbetas. För arealskillnaden mellan de områden som
byts betalas en mellangift på 100 €/m².

Ifall förorenade markområden påträffas på de områden som överlåts, är det överlåtaren
som ansvarar för iståndsättningen av dem och den fortsatta behandlingen av den
förorenade marken.

10. ÖVERFÖRING AV AVTALET OCH VIDAREÖVERLÅTELSE AV
AVTALSOBJEKTET

Markägaren ansvarar för att skyldigheterna i detta avtal uppfylls även vad gäller den
fastighet/det outbrutna område som är föremål för avtalet, del därav eller aktier som
berättigar till besittning av fastigheten/det outbrutna området och som markägaren
överlåter till tredje part. I ifrågavarande överlåtelsebrev ska villkoren i detta avtal tas med
så att ersättning och andra eventuella fordringar enligt detta avtal vid avtalsbrott betalas
till Staden.
Markägaren är skyldig att inom en månad skriftligen anmäla överlåtelsen till
stadsgeodeten (Vasa stad/Fastighetssektorn, Kyrkoesplanaden 26, 65100 VASA).
Markägaren ansvarar i sista hand för skyldigheterna i detta avtal, till dess att denna
bevisligen har visat Staden att ansvaret för skyldigheterna har överförts till en
överlåtelsemottagare och Staden har godkänt överföringen.

11. AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE, BINDANDE VERKAN OCH HÄVANDE

Avtalet träder i kraft när avtalsparternas behöriga myndigheters beslut om godkännande av
Avtalet har vunnit laga kraft och behöriga representanter för avtalsparterna har
undertecknat Avtalet.

Om detaljplaneändring nr 0989 inte vinner laga kraft eller träder i kraft med ett väsentligt
annorlunda innehåll, förbinder sig avtalsparterna att förhandla om förlängning eller
avslutande av avtalet.
Om Avtalet hävs, har parterna inte rätt till några som helst krav med stöd av Avtalet och
parterna är inte skyldiga till några som helst ersättningar med anledning av att Avtalet
hävs. Om Avtalet hävs på grund av inbördes fastighetsköp mellan parterna, följs dock
punkt 6 i detta avtal.
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12. MARKANVÄNDNINGSAVTALETS UPPHÖRANDE

Detta avtal upphör att gälla när avtalsparterna meddelar att deras avtalsskyldigheter har
uppfyllts och de har undertecknat ett dokument om avslutande av avtalet.

13. AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER

Sådana meningsskiljaktigheter om tolkningen av Avtalet som avtalsparterna inte kan lösa
vid förhandlingar avgörs i Österbottens tingsrätt.

Detta avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar, ett till vardera
avtalsparten.

Vasa [datum]

För staden:

För markägaren:



11-3-7

11-3-8

403-123-25
11-3-1

98238 m²

9768 m²

571 m²

1934 m²

Keskussairaala-alueen 
maankäyttösopimus

liite 1

Markanvändningsavtal för 
centralsjukhus-området

bilaga 1

sopimusalue / avtalsområde

31.8.2017

469 m²

828 m²
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BILAGA § 147/1
Utkast 11.9.2017

FÖRAVTAL OM FASTIGHETSKÖP (”Föravtal”)

1. AVTALSPARTER

Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun - Y 0349388-3
Vasa Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Sandviksgatan 2-4
65100 VASA
nedan ”Säljaren” eller ”Sjukvårdsdistriktet”

Vasa stad FO-nummer 0209602-6
PB 2
65101 VASA
nedan ”Köparen” eller ”Staden”

Säljaren och Köparen benämns nedan vardera för sig Part och bägge tillsammans
Parter.

2. AVTALSOBJEKT

Avtalsobjekt är tomterna 905-11-3-8 (98 238 m²) och 905-11-3-7 (9 768 m²) i Vasa
stad. Båda tomterna är i den 8.3.1999 fastställda detaljplanen anvisade som
kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS), där högst 15
% av den tillåtna våningsytan får användas för undervisningsverksamhet.

Byggnaderna och konstruktionerna på tomterna ingår inte i köpet.

3. AVTALETS BAKGRUND

Nuvarande planläggningssituation i fråga om det område som överlåts
För det område som är föremål för köp gäller den av stadsfullmäktige i Vasa 8.3.1999
godkända detaljplanen nr 823. Området är i detaljplanen anvisat som kvartersområde
för byggnader för social verksamhet och hälsovård med tilläggsbestämmelsen att
högst 15 % av den på tomten tillåtna våningsytan får användas för
undervisningsverksamhet (YS). Byggrätten på avtalsområdet enligt den nuvarande
detaljplanen är ca 86 000 m² vy.

Förslag till detaljplaneändring nr 989
I detaljplaneförslaget bildas Avtalsområdet till ett kvartersområde för byggnader för
social verksamhet och hälsovård (YS), med en byggrätt på totalt 165 000 m² vy. För
huvudanvändningsändamålet (YS) anvisas 135 000 m² vy och för bilförvaringsplatser
30 000 m² vy.

Arealen för den nya tomt som bildas enligt planförslaget är ca 109 728 m².

Kvartersområdets areal ökar med ca 2 761,9 m² till Gustavsborgsparkens område och
minskar vid Sanmarksgatan med ca 1 040,1 m². Totalt blir kvartersområdet ca 1 721,8
m² större än nu.
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Beslut som berör Parternas fastighetsköp
Stadsfullmäktige i Vasa godkände 27.3.2017 § 32 ett fastighetsköp med
samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt och i anslutning därtill arrendearrangemang,
som bl.a. detta avtalsobjekt är föremål för. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände
för sin del köpet och arrendearrangemanget 29.5.2017 § 18. Villkor för köpet är ”att
SOTE-lagstiftningen till den del som det berör fastigheterna blir godkänd i
regeringen”.

Stadens beslut om köp har vunnit laga kraft men besvär över sjukvårdsdistriktets
försäljningsbeslut har lämnats in till förvaltningsdomstolen.

Markanvändningsavtal mellan parterna
Parterna har xx.xx.2017 undertecknat ett markanvändningsavtal om detta avtalsobjekt,
markanvändningsavtalet hävs om objektet slutligt övergår i stadens ägo.

Ägararrangemang i anslutning till social- och hälsovårdslagstiftningen
Enligt § 18 i utkastet till lag (22.12.2016) om införande av landskapslagen och lagen
om ordnande av social- och hälsovård överförs bl.a. samkommunerna för lagstadgade
sjukvårdsdistrikt inklusive tillgångar, skulder och förbindelser till landskap (den 1
januari 2019)

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH TIDTABELL FÖR SLUTLIGT KÖP

Parterna förbinder sig att genomföra ett slutligt köp på de i detta Föravtal
överenskomna villkoren inom sextio (60) dagar från att följande förutsättningar har
uppfyllts:

(i) Sjukvårdsdistriktets försäljningsbeslut 29.5.2017 § 18 har vunnit laga kraft.

(ii) Riksdagen har godkänt det lagförslag enligt vilket den fastighetsegendom som
är föremål för detta avtal via landskap övergår till landskapens gemensamma
servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning (Maakuntien tilakeskus Oy)
eller annat motsvarande servicecenter.

5. VILLKOR FÖR SLUTLIGT KÖP

5.1        Köpesumma och betalning av den
Köpesumman är 2 203 980,00 euro.

Köpesumman betalas till det av säljaren uppgivna kontot inom 30 dagar från
undertecknandet av detta köpebrev.

5.2 Inverkan av eventuella områdesbyten på föremålet för köpet och köpesumman.
Parterna har xx.xx.2017 undertecknat ett markanvändningsavtal om detta avtalsobjekt,
i punkt 9 i markanvändningsavtalet har avtalats om områdesbyten på grund av ändrade
kvartersgränser. Ifall dessa områdesbyten redan är genomförda när köpet genomförs,
justeras överlåtelseobjektet så att det även innehåller det bytesområde som staden
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överlåter och köpesumman utökas med den mellanskilling som Säljaren betalar vid
områdesbytet. Föremål för överlåtelse är ett ca 828 m² stort outbrutet område av
fastigheten 905-11-3-1 och ett ca 1934 m² stort outbrutet område av fastigheten 905-
403-123-25.

5.3         Ägande- och besittningsrätt
Ägande- och besittningsrätten till de tomter som är föremål för köp övergår
omedelbart till köparen.

5.4         Skatter och offentligrättsliga avgifter
Säljaren ansvarar för de skatter och övriga offentligrättsliga avgifter som hänför sig
till köpeobjekten fram till det att äganderätten övergår, därefter svarar köparen för
dem.

5.5         Inteckningar
Tomterna säljs fria från inteckningar.

5.6 Gravationer och servitut
Köparen är medveten om den vägrätt (905-1979-K5) och det ledningsservitut (905-
1979-K6) som berör tomterna. Till övriga delar säljs tomterna fria från servitut och
gravationer.

5.7         Miljöuppgifter
Överlåtaren försäkrar att överlåtaren inte har kännedom om att marken eller
grundvattnet på de områden som nu ska överlåtas skulle vara förorenad eller att det i
marken skulle finnas avfall som medför förorening av marken eller grundvattnet.

5.8         Lös egendom
Med detta köp följer ingen lös egendom och inte heller har något separat avtal gjorts
upp om försäljning av lös egendom.

5.9         Arrendeavtal som ska göras upp om föremålet för köpet
När föremålet för köpet har övergått till Köparen i enlighet med villkoren i detta avtal,
förbinder sig Köparen och Säljaren att göra upp ett arrendeavtal om föremålet för
köpet i enlighet med de av stadsfullmäktige i Vasa 27.3.2017 § 32 och
Sjukvårdsdistriktets fullmäktige 29.5.2017 § 18 godkända villkoren.

6.  FÖRAVTALETS GILTIGHETSTID OCH HÄVNING

Detta Föravtal träder i kraft när Parterna har undertecknat det och det gäller till dess att
Parterna har uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med det.

Ifall förutsättningarna för slutligt köp inte har uppfyllts inom 10 år från
undertecknandet av detta avtal så att ett slutligt fastighetsköp inte kan ingås, förfaller
detta Föravtal, om inte Parterna avtalar om en förlängning av det eller genomförande
av slutligt köp trots att förutsättningarna för det inte uppfylls.

7. AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER
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Eventuella meningsskiljaktigheter om detta Föravtal och det slutliga fastighetsköpet
ska i mån av möjlighet i första hand lösas genom förhandlingar mellan Säljaren och
Köparen men om de inte leder till resultat, överlämnas meningsskiljaktigheterna till
Österbottens tingsrätt för avgörande.

8. ÖVERFÖRING AV AVTALET

Ingen av Parterna har rätt att överföra detta Föravtal utan den andra Partens
medgivande.

9. AVTALSEXEMPLAR

Detta Föravtal är uppgjort i tre (3) likalydande exemplar, ett (1) till vardera Parten och
ett (1) till köpvittnet.

10. UNDERSKRIFTER

Vasa x.x.2017

SÄLJARE:

KÖPARE:

KÖPVITTNES INTYG

I egenskap av köpvittne intygar jag att samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt i
egenskap av säljare och Vasa stad i egenskap av köpare har undertecknat detta avtal
och att parternas befullmäktigade representanter har varit samtidigt närvarande vid
fastställandet av detta. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och befogenheter
att underteckna och konstaterat att avtalet har gjorts upp i den form som anges i 2 kap.
1 § i jordabalken.

Plats och datum ovan nämnda
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BILAGA § 147/2
Utkast 8.9.2017

FÖRAVTAL OM FASTIGHETSKÖP (”Föravtal”)

1. AVTALSPARTER

Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun - Y 0349388-3
Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Sandviksgatan 2-4
65100 VASA
nedan ”Säljaren” eller ”Sjukvårdsdistriktet”

Vasa stad FO-nummer 0209602-6
PB 2
65101 VASA
nedan ”Köparen” eller ”Staden”

Säljaren och Köparen benämns nedan var för sig Part och bägge tillsammans Parter.

2. AVTALSOBJEKT

Tomt 905-30-1-1 i Vasa stad, med undantag av följande tidigare överlåtna outbrutna
områden av fastigheten:

· 905-30-1-1-M501, (ca 12 000 m², ägare Vasa stad)
· 905-30-1-1-M502, (ca 52 000 m², ägare Vasa stad)
· 905-30-1-1-M503, (ca 63 000 m², ägare Vasa stad)
· 905-30-1-1-M504 (ca 24 500 m², ägare Svenska Österbottens förbund för

utbildning och kultur)

Arealen enligt fastighetsregistret för fastigheten 905-30-1-1 är 314 225 m², varvid
arealen med beaktande av de tidigare överlåtna outbrutna områdena på det objekt som
säljs är ca 162 725 m².

Objektet är i den 7.5.1980 fastställda detaljplanen anvisat som kvartersområde för
sjukhus och andra byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS).

Byggnaderna och konstruktionerna på det objekt som är föremål för köp ingår inte i
köpet.

3. AVTALETS BAKGRUND

Beslut som berör Parternas fastighetsköp
Stadsfullmäktige i Vasa godkände 27.3.2017 § 32 ett fastighetsköp med
samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt och därtill anknutna arrendearrangemang, som
bland annat detta avtalsobjekt är föremål för. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige
godkände för sin del köpet och arrendearrangemanget 29.5.2017 § 18. Villkor för
köpet är att ”SOTE-lagstiftningen till den del som det berör fastigheterna blir godkänd
i regeringen”.
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Stadens beslut om köp har vunnit laga kraft men besvär över sjukvårdsdistriktets
beslut om försäljning har lämnats in till förvaltningsdomstolen.

Egendomsarrangemang i anslutning till social- och hälsovårdslagstiftningen
Enligt § 18 i utkastet till lag (22.12.2016) om införande av landskapslagen och lagen
om ordnande av social- och hälsovård överförs bl.a. samkommunerna för lagstadgade
sjukvårdsdistrikt inklusive tillgångar, skulder och förbindelser till landskap (den 1
januari 2019).

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDE AV SLUTLIGT
KÖP

Parterna förbinder sig att genomföra ett slutligt köp på de i detta Föravtal
överenskomna villkoren inom sextio (60) dagar från det att följande förutsättningar
har uppfyllts:

(i) Sjukvårdsdistriktets försäljningsbeslut 29.5.2017 § 18 har vunnit laga kraft.

(ii) Riksdagen har godkänt det lagförslag enligt vilket den fastighetsegendom som
är föremål för detta avtal via landskap övergår till landskapens gemensamma
servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning (Maakuntien tilakeskus Oy)
eller annat motsvarande servicecenter.

5. VILLKOR FÖR SLUTLIGT KÖP

5.1        Köpesumma och betalning av den
Köpesumman är 1 524 990,00 euro.

Köpesumman betalas till det av säljaren uppgivna kontot inom 30 dagar från
undertecknandet av detta köpebrev.

5.2         Ägande- och besittningsrätt
Ägande- och besittningsrätten till de tomter som är föremål för köp övergår
omedelbart till köparen.

5.3         Skatter och offentligrättsliga avgifter
Säljaren ansvarar för de skatter och övriga offentligrättsliga avgifter som hänför sig
till köpeobjekten fram till det att äganderätten övergår, därefter svarar köparen för
dem.

5.4          Inteckningar
Fastigheten säljs fri från inteckningar.

5.5 Gravationer och servitut
Fastigheten säljs fri från servitut och gravationer.

5.6         Arrenderätter
Köparen är medveten om följande arrenderätter som berör fastigheten och godkänner
att de är bindande för köparen:
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· Ett tills vidare gällande arrendeavtal om jordbruksmark, undertecknat
1.5.1999, föremål för arrendering ett ca 3 ha stort åkerområde.

· Arrendeavtal angående bostadsområde i enlighet med 3 kapitlet i
jordlegolagen, i kraft till år 2041, arrendetagare Fastighetsbolaget Eila Ab/FO-
nummer 0888931-8). Arrendeområdet omfattar 6150 m². Avtalet är
undertecknat 3.2.1992, kompletterat 29.4.2008 och 1.3.2012.

5.7 Miljöuppgifter
Överlåtaren försäkrar att överlåtaren inte har kännedom om att marken eller
grundvattnet på de områden som nu ska överlåtas skulle vara förorenad eller att det i
marken skulle finnas avfall som medför förorening av marken eller grundvattnet.

5.8         Lös egendom
Med detta köp följer ingen lös egendom och inte heller har något separat avtal gjorts
upp om försäljning av lös egendom.

5.9         Arrendeavtal som ska göras upp om föremålet för köpet
När föremålet för köpet har övergått till Köparen i enlighet med villkoren i detta avtal,
förbinder sig Köparen och Säljaren att göra upp ett arrendeavtal om det område på ca
82 700 m² som ingår i föremålet för köpet i enlighet med de av stadsfullmäktige i
Vasa 27.3.2017 § 32 och Sjukvårdsdistriktets fullmäktige 29.5.2017 § 18 godkända
villkoren. Det är fråga om ett område där sjukvårdsdistriktets byggnader finns.

6.  FÖRAVTALETS GILTIGHETSTID OCH HÄVNING

Detta Föravtal träder i kraft när Parterna har undertecknat det och det gäller till dess att
Parterna har uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med det.

Ifall förutsättningarna för slutligt köp inte har uppfyllts inom 10 år från
undertecknandet av detta avtal så att ett slutligt fastighetsköp inte kan ingås, förfaller
detta Föravtal, om inte Parterna avtalar om en förlängning av det eller genomförande
av slutligt köp trots att förutsättningarna för det inte uppfylls.

7. AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER

Eventuella meningsskiljaktigheter om detta Föravtal och det slutliga fastighetsköpet
ska i mån av möjlighet i första hand avgöras genom förhandlingar mellan Säljaren och
Köparen men om de inte leder till resultat, överlämnas meningsskiljaktigheterna till
Österbottens tingsrätt för avgörande.

8. ÖVERFÖRING AV AVTALET

Ingen av Parterna har rätt att överföra detta Föravtal utan den andra Partens
medgivande.

9. AVTALSEXEMPLAR
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Detta Föravtal är uppgjort i tre (3) likalydande exemplar, ett (1) till vardera Parten och
ett (1) till köpvittnet.

10. UNDERSKRIFTER

Vasa x.x.2017

SÄLJARE:

KÖPARE:

KÖPVITTNES INTYG

I egenskap av köpvittne intygar jag att samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt i
egenskap av säljare och Vasa stad i egenskap av köpare har undertecknat detta avtal
och att parternas befullmäktigade representanter har varit närvarande samtidigt vid
fastställandet av detta. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och befogenheter
att underteckna och konstaterat att avtalet är uppgjort i den form som anges i 2 kap. 1
§ i jordabalken.

Plats och datum ovan nämnda



 
 

 

        BILAGA LIITE § 149 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 29 Anskaffningsbeslut: Varuhiss till apotekets lager; Kone hissit Oy,  

59 000 € 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
§ 60 Laitoshuoltajien toimien muuttaminen 
§ 61 Laitoshuoltajien virkojen ja toimien muuttaminen 
§ 62 Biometrin hankinta 
§ 63 Tillsättande av arbetsgrupp, riskhantering och säkerhetspolicy 
§ 64 Godkännande av förmedlingsoffert 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
§ 61 Lupa potilastietojen käyttöön  VKS:n diagnoosikirjaamisprojek-

tiin liittyen 
§ 62-63 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för 

tvåspråkig patientdokumentation   
§ 64 Hankintapäätös: Muutosjohtamisen koulutuspäivä – Wallbreakers  

pelityöpaja; Muutostaito Oy, 4400 € 
§ 65 Ilmoitus siirtymisestä toiseen virkaan  
§ 66 Esimiesoikeuksien delegointi 
 

Chefsöverskötarens beslutsförteckning Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
§ 60 Ändringar till tjänsteregistret fr.o.m. 11.9.2017:   

En sjukskötarbefattning ändras till deltid 75 % på akutpolikliniken 
 

 
§ 61 Ändringar till tjänsteregistret fr.o.m. 4.9.2017: 
 2 sjukskötarbefattningar på 50 % sammanslås till 100 % vid service-

området för akutvård 
 
§ 62-67 var uppe redan i föregående beslutsförteckning 
 
§ 68 Ändringar till tjänsteregistret fr.o.m. 1.10.2017: 
 2 sjukskötartjänster ändras till befattningar vid serviceområdet för 

akutvård 
 
§ 69 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen lisävastuiden 

vuoksi 
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The World Hospital Congress of the 

International Hospital Federation 

(IHF) is a unique global forum that 

brings together key drivers of 

national and international policy, 

management, financial trends and 

solutions in healthcare management 

and service delivery. Through this 

forum multidisciplinary exchange of 

knowledge, expertise and 

experiences are facilitated, together 

with dialogue on best practices in 

leadership in hospital and 

healthcare management and 

delivery of services. 

 

he theme of this year is “Patient-

friendly & Smarter Healthcare” which 

will be articulated around 10 tracks.  

Country sessions will be held by healthcare 

executives and researchers from healthcare 

facilities which belong to their home 

countries’ national healthcare associations.  

The opportunity to present an experience and 

knowledge sharing has been given to 

healthcare professionals on the basis of a 

selection process. The selected presenters will 

address major issues according to the 

congress’ theme during 10 free paper 

sessions. These presentations are of practical 

benefit to an audience of decision makers in 

charge of health service delivery 

organizations. The findings presented will 

generate information that could be useful in 

advancing global health and healthcare.  

Discussions will be held around posters 

presentations with approximately 200 poster 

presenters who will present their case studies 

and analysis throughout the event.  

The success of the Norwegian 

Patient Safety Campaign 

mong the experiences and practices 

presented during the World Hospital 

Congress the Norwegian Hospital and 

Health Service Association share the results of 

the Norwegian Patient Safety Campaign that 

was launched by the Norwegian Ministry of 

Health in 2011. The objectives of the program 

are to reduce patient harm, building lasting 

structures from patient safety and improve 

the patient safety culture in the Norwegian 

health and care services. The success of this 

program is based on learning from other 

countries experiences.  

The Norwegian experience is presented under 

the track “Quality of Care and Patient Safety”. 

This track gathers almost half of the poster 

presentations and report case studies in 

Indonesia, Japan India, Hong Kong and United 

States.  

 

The digital transformations in 

Australian healthcare facilities 

ustralian Healthcare and Hospitals 

Associations will share their 

experience of the introduction of 

technologies in healthcare service delivery. 

They will present the digital transformations 

adopted in healthcare facilities from record 

keeping to medication dispensing like the 

introduction of “My Health Record”, a secure 

online health record controlled by the 

individual citizen, and a wide range of other 

technologies. Speakers from Queensland 

Health, Australian Digital Health and the 

Australian Institute of Health Innovation will 

share practical examples of how transitioning 

to digital delivery methods can offer a broad 

range of benefits. Attendees will be able to 

learn from the challenges that Australian 

hospitals have faced and overcome.  
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In line with the topic of this year, patient 

friendly and smarter healthcare, the Dubai 

Health Authority shares the transformation of 

healthcare systems through persuading 

patients to make the best use of their data. As 

an example, they mention the use of mobile 

applications and other channels to enhance 

patient engagement and experience.  

 

The CEO Circle’s lesson on hospital 

management 

he International Hospital Association 

have created a special interest group 

which aim is to gather healthcare 

facilities’ top executives from all around the 

world. This year 4 speakers from Navigant, the 

Hospital Plató Fundació Privada, the Memorial 

Hermann Health System and Max India 

Hospital Group address the following 

questions: How can a hospital know the exact 

right time to use a LEAN process to address a 

hospital issue? How about Six Sigma? Do 

those tactics address all issues? What about 

Joint Commission or High Reliability processes 

or any of the other myriad tactics that can be 

used by a hospital to positively impact the 

hospital’s performance? 

They give a lesson on the difference between 

performance excellence and process 

improvement and on the difference between 

tactics that are used to address a single issue 

and a true performance excellence 

framework.  

 

The global recognition of the 

healthcare management 

profession: the ongoing project of 

the Healthcare Management 

Special Interest Group 

he world hospital congress is an 

opportunity for attendees to follow up 

with the projects run by the IHF 

through its special interest group. One of 

these group is the Healthcare Management 

Special Interest Group which was established 

to progress global recognition of the 

healthcare management profession. 

Commencing with the development of the 

Leadership Competencies for Healthcare 

Services Managers Directory, the HM SIG is 

progressing international initiatives to: 

 Promote formal recognition of healthcare 

management as a profession; 

 Develop programs to support emerging 

healthcare management associations; 

 Provide a network of healthcare executive 

and management associations committed 

to achieving better health outcomes; and 

 Support the adoption of the Global 

Healthcare Competency Directory as a 

global framework. 

The session will provide an overview of the 

progress by the HM-SIG and an outline of the 

planned initiatives and outcomes for the next 

three years. The session will include 

presentations on the: 

 Overview of the Healthcare Management 

SIG progress to date. 

 Research agenda aligned with health 

management professionalization. 

 Use of the Web based competency-

platform for personal development and 

advancement at organisation and 

government levels. 

 Development and support opportunities 

for professional health management 

associations. 

 Healthcare Management SIG initiatives 

and work plan outline 2017-2020 

 

Role of leadership and innovative 

ways for safer care for all patients 

he American Hospital Association and 

the American College of Healthcare 

Executives are coming together to 
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deliver a joint session on the important topic 

of safety in healthcare. 

This presentation will discuss the role of 

leadership and a number of the innovative 

ways that healthcare organizations have 

tackled the goal of creating high reliability 

organizations and making care safer for all 

patients. The objectives of this presentation 

are to 

 Discuss the challenges and responsibilities 

that healthcare leaders face given the 

myriad of safety issues. 

 Explain strategies to build and maintain a 

strong leadership and safety culture 

within an organization. 

 Illustrate solutions that leaders can use to 

raise awareness about safety issues and 

improve care within their organizations. 

 

Smarter healthcare, safer 

organisations, healthier patients 

nder the title “Smarter healthcare, 

safer organisations, healthier 

patients”, the Portuguese Association 

for Hospital Development will host a session 

which objectives are to assess methods to use 

smarter health systems to improve healthcare 

performance and patient care, to explore how 

Intelligent Personalised healthcare decision 

support systems are been used to healthcare 

research and outcomes and they will discuss 

the benefits of smarter health systems to 

patient safety and cost-effectiveness health 

care. The world and the health systems are 

facing a transformation; much due to the 

present demands from the economy and from 

the world markets. Considering the present 

financial and economic constraints, the 

innovation has a major role and it seems clear 

that should be explored within a wider scope 

that may focus on areas of opportunity such 

as big data analytics, AI (Artificial Intelligence), 

consumer’s behaviour, incentives to the 

providers and improvement of the health care 

deliver processes. 

Within this context, the smarter health 

systems represents an opportunity for the 

implementation of initiatives and best 

practices in health, to promote the continuity 

of care, better access, more efficient health 

systems and a patient safety and quality 

improvement, allowing cost savings through 

the productivity. 

Also information technologies are increasingly 

changing the way healthcare is delivered with 

direct impact on the care of the patient, 

specifically the Intelligent Personalized 

healthcare decision support systems embody 

an enormous step forward to solve the global 

societal problem of clinical trained human 

resources shortage. Though, there are some 

frailties regarding the security of data and the 

risk of exposure of sensitive clinical 

knowledge (e.g ransomware, which can 

compromise all systems within a hospital) 

which can affect patient safety and the quality 

of care. 

Therefore is essential to discuss the privacy 

and knowledge protection issues in the 

emerging AI driven healthcare decision 

support systems. Namely, cloud access 

methodologies, secure IoT frameworks, 

Wireless Body Area Network Sensor raw data 

protection protocols, secure Deep Learning 

and Machine Learning algorithms capable of 

anonymized processing. Automated rule 

activation questions ensuring patient safety. 

Any other relevant questions. 

Elicit all the hazardous menaces to patient 

safety and forms of mitigation and control. 

Networking events 

The World Hospital Congress is the unique 

event which puts together the leaders of the 

healthcare service delivery at the national 

level. Two side lunches will be organized in 

order for healthcare leaders from all around 

the world to discuss the current innovations, 
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best practices, trends and challenges of the 

healthcare sector. Among the participants are 

the Australian Healthcare & Hospital 

Association, the Brazilian National Association 

of Private Hospitals, the Japan Hospital 

Association, the Taiwan Hospital Association, 

the American Hospital Association, the 

Hospital Authority from Hong Kong, the 

French Hospital Federation, Healthcare Can 

from Canada, the Philippines Hospital 

Association, the Korean Hospital Association, 

the Indonesian Hospital Association, the 

Department of Health of South Africa, the 

Iranian Ministry of Health, the Belgian 

Hospital Association, the Catalan Union of 

Hospitals, the Dubai Health Authority and 

others. The side lunches are open to 

journalists.  

As the International Hospital Federation plays 

the role as hub for its full members who are 

national healthcare organizations, the world 

hospital congress is the unique opportunity 

for the national healthcare leaders from all 

around the world to meet. 

 

More about the 41st World Hospital 

Congress 

Held at the Taipei International Convention 

Center the 7-9 November 2017 with pre-

conference meetings the 6th of November, the 

official program will start on Tuesday morning 

with an opening ceremony.  

Then the program will run until Thursday 9 

November with 5 plenary sessions, 26 

sessions held by Taiwanese speakers and 

representatives of healthcare organizations, 

10 free paper sessions containing an average 

of 5 presentations and poster presentations.  

The IHF Awards will take place on Wednesday 

morning with prize giving to the winners in 

four categories:  

 Grand Award Nomination 

 Excellence award for management and 

leadership 

 Excellence award for quality and safety 

 IHF and Bionexo excellence award for 

Corporate Social Responsibility 



 

 

Program overview: Member Sessions and IHF Sessions 

Tuesday 7
th

 November – Morning Session, 11:00 -12:30 

AUSTRALIA 
(Australian Healthcare & Hospitals 
Associations) 
Transforming digital healthcare: 
more than meet the eye 

BELGIUM 
(Belgian Association of 
Hospitals) 
The network always wins!? 

IHF PARTNERS 
(ISQua) 
From accreditation to 
quality 

GS1 GLOBAL OFFICE 
The benefits of GS1 
identifiers to enhance 
patient safety and quality of 
care 

Tuesday 7
th

 November – Afternoon Session 1, 14:30 – 16:00 

HONG KONG 
(Hospital Authority) 
Application of IT disaster in 
management 

IHF SPECIAL INTEREST 
GROUP SESSION 
(CEO Circle) 
Using a performance 
excellence framework to 
improve performance in 
your hospital 

JAPAN 
(Japan Hospital 
Association) 
World Health 
Organization 
introduces ICD-11 and 
ICD-10 simplified index 

SWITZERLAND 
(University Hospitals of 
Geneva) 

Tuesday 8
th

 November – Afternoon Session 2, 16:30 – 18:00 

NORWAY 
(Norwegian Hospital and Health 
Service Association) 
Key to success in the 
implementation of a National 
Patient Safety Program in Norway 

IHF LOCAL HOSPITALS 
What makes local hospitals 
embedded in the 
community? 

PORTUGAL 
(Portuguese 
Association for Hospital 
Development) 
Workshop: Smarter 
Healthcare, safer 
organizations, healthier 
patients 

JCI 
(Joint Commission 
International) 
Enhancing Physician 
Involvement in Quality 
Improvement efforts – The 
JCIA Certification Program 

Wednesday 8
th

 November – Morning Session, 11:00 – 12:30 

USA 
(American Hospital Association & 
American College of Healthcare 
Executives) 
Getting to Zero: A Leadership 
Challenge 

IHF SPECIAL INTEREST 
GROUP SESSION 
(University Hospital SIG) 
Perspectives on Academic 
Medical Center/University 
governance and alignment 

FRANCE 
(French Hospital 
Federation and 
UNICANCER) 
From centralized to 
decentralized model in 
hospital care 

SPAIN 
(Catalan Union of Hospitals) 
The promotion of Corporate 
Social Responsibility from a 
healthcare providers 
association 

Wednesday 8
th

 November – Afternoon Session, 14:30 – 16:30 

BRAZIL 
(National Health Confederation & 
Brazilian National Association of 
Private Hospitals) 
Brazilian Hospital Management, 
Compliance, Quality and Patient 
Safety 

IHF SPECIAL INTEREST 
GROUP SESSION 
(Hospital Management SIG) 
Towards professionalization 
of Healthcare Management 

UNITED ARAB 
EMIRATES 
(Dubai Health 
Authority) 
Technology 

SOUTH AFRICA 
(To be determined) 

Thursday 9
th

 November – Morning Session, 9:30 – 11:00 

IHF AND GLOBAL HEALTH 
MANAGEMENT CONSORTIUM 
The challenge of management 
education for small clinician own 
hospitals 

HONG KONG 
(Hospital Authority) 
Quality Improvements 
Sharing 

  



 

 

The World Hospital Congress is a forum for healthcare leaders 

 

The 41st World Hospital Congress will give the opportunity to healthcare leaders to take part in two 

meetings which aim is to let them discuss on cyber threats in hospitals and service delivery reforms.  

This meeting will allow them to agree on priorities in regard to these two topics.  

 

Among the healthcare leaders attending the congress are:  

 

 

 

  

Alison Verhoeven 

CEO 

Australian Healthcare & 

Hospital Association 

Francisco R. Balestrin 

President 

National Private Hospitals 

Association (ANAHP) 

Han-Chuan Yang 

President 

Taiwan Hospital Association 

Tsuneo Sakai 

President 

Japan Hospital Association 

Cédric Arcos 

Deputy Director 

French Hospital Federation 

Richard J. Pollack 

CEO 

American Hospital Association 

Muna Tahlak 

CEO 

Latifa Hospital of Dubai 

Health Authority 

Jesus Jardin 

President 

Philippines Hospital Association 

Kwang-Tae Kim 

Past President 

Korean Hospital Association 



 

For more information about the program we invite you to have a look at the program 

overview and at the detailed program where you can find details for each session such as the title of 

the presentation, the learning objectives and a summary of the sessions and the list of the speakers.  

 

A press room is at your disposal and conference press can be organized with speakers.  

 

We invite you to go on the Congress’ website where you can find more details about the event: 

http://worldhospitalcongress.org/ 

 

For more information please contact the IHF Secretariat at benoit.vieules@ihf-fih.org or call 

+41 22 850 94 20. 

http://worldhospitalcongress.org/
mailto:benoit.vieules@ihf-fih.org
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