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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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Protokoll sida

1 (10)

nr 1/2021

Organ: Fastighets- och lokalitetskommitté
Tid: 2.11.2021 kl. 9.05 – 10.25
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Närvarande: Hans Frantz, ordförande
Per Hellman
Gösta Willman
Bernhard Bredbacka

     Marina Kinnunen
     Pia Vähäkangas

           Erkki Penttinen
           Pia-Maria Sjöström
           Ulf Stenbacka, Teams
      Tommy Forsman

Lena Nystrand

Frånvarande: Mikael Perjus

Sakkunniga:

Övriga när- Juha Post
varande:

Föredragande: Ulf Stenbacka teknisk direktör
Tommy Forsman lokalitetsdirektör

Sekreterare: Juha Post förvaltningsdirektör

Paragrafer: 1 – 14

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat:

Hans Frantz Juha Post

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:

Gösta Willman Per Hellman

Framlagt till Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende: under tiden

____/____ - ____/____.20___
_________________________

BILAGA § 135

kirsi.lammi
Tekstiruutu
Protokollet godkänt ochundertecknat 2.11.2021

kirsi.lammi
Tekstiruutu
Protokollet godkänt och undertecknat 2.11.2021

kirsi.lammi
Tekstiruutu

kirsi.lammi
Tekstiruutu

kirsi.lammi
Tekstiruutu
Protokollet granskat ochgodkänt 5.11.2021

kirsi.lammi
Tekstiruutu
Protokollet granskat ochgodkänt 6.11.2021



Protokoll sida

2 (10)

nr 1/2021

Organ: Fastighets- och lokalitetskommitté
Tid: 2.11.2021 kl. 9.05 – 10.25
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1
Ärendeförteckning
Paragraf Ärende Sida

§ 1 Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet 3

§ 2 Val av protokolljusterare 3

§ 3 Sammanträdets arbetsordning 4

§ 4 Lägesöversikt om H-huset 4

§ 5 Lägesöversikt om saneringen av operationssalarna på F2 4

§ 6 Lägesöversikt om Roparnäs 5

§ 7 Lägesöversikt om saneringen av G-huset 5

§ 8 Lägesöversikt om rivningen av X-huset 5

§ 9 Lägesöversikt om förstoringen av matsalen i M-huset 6

§ 10 Lägesöversikt om logistikcentret 6

§ 11 Lägesöversikt om lokaliteter som ska hyras av kommuner och utomstående  aktörer 7

§ 12 Lägesöversikt om planen om servicenätverket 7

§ 13 Övriga eventuella ärenden 8

§ 14 Sammanträdet avslutas 8



Protokoll sida

3 (10)

nr 1/2021

Fastighets- och lokalitetskommitté § 1 – 2 2.11.2021

§ 1 Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet

Enligt 129 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tiden och platsen
för sina sammanträden.

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller,
om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för
sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet
konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och
beslutfört.

Enligt 103.2 § i  kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över
hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 27.9.2021 § 107 att fastighets- och lokalitetskommittén
ska bestå av fullmäktiges presidium, styrelsens presidium, samkommunens direktör,
sektordirektörerna, tekniska direktören, lokalitetsdirektören och ekonomidirektören.

Styrelsen beslutade att styrelsens ordförande ska fungera som ordförande för kommittén samt att
de tjänsteinnehavare som föredrar de ärenden som behandlas ska fungera som föredragande samt
att förvaltningsdirektören ska fungera som sekreterare.

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet.

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet.

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.
________

§ 2 Val av protokolljusterare

Enligt 150 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som
organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Kommittén: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Gösta Willman och Per
Hellman.
________
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Fastighets- och lokalitetskommitté § 3 – 5 2.11.2021

§ 3 Sammanträdets arbetsordning

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller,
om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för
sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag
till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda
skäl förhindrar detta.

Kommittén: godkände arbetsordningen.
________

§ 4 Lägesöversikt om H-huset

Gårdsarbetena ska utföras i så stor utsträckning som möjligt före vintern. Merparten av arbetet
utförs inomhus. Tidtabellen är kritisk. Förutsätter flexibilitet av alla parter. Arbetet har gått i en
bättre riktning, men den dagliga uppföljningen spelar en viktig roll på byggplatsen. Det har
förekommit problem med vissa varutransporter på grund av tillgången.

Tekniska direktören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion.
________

§ 5 Lägesöversikt om saneringen av operationssalarna på F2

Fas 4 är klar och fas 5 har påbörjats. Projektet framskrider planenligt.

Tekniska direktören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion.
________
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Fastighets- och lokalitetskommitté § 6 – 8 2.11.2021

§ 6 Lägesöversikt om Roparnäs

Fastighetsbesiktningen slutförs den 31 oktober och den kulturhistoriska utredningen genomförs
i december 2021. Diskussionerna om områdets framtid kommer sedan att fortsätta utgående från
rapporterna.

Tekniska direktören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion.
________

§ 7 Lägesöversikt om saneringen av G-huset

Rivningsarbetena fortsätter inomhus. Fasaden ska rappas inom kort. Sjukhusskolan flyttar till G-
huset, och planeringen är på slutrakan.

Tekniska direktören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion.
________

§ 8 Lägesöversikt om rivningen av X-huset

Merparten av XB-delen har rivits. Framskrider planenligt.

Tekniska direktören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion.
________
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Fastighets- och lokalitetskommitté § 9 – 10 2.11.2021

§ 9 Lägesöversikt om förstoringen av matsalen i M-huset

På grund av förseningar i planeringen har konkurrensutsättningen flyttats fram med en månad.
Avsikten är att man ända ska kunna påbörja byggarbetet i januari.

Tekniska direktören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion.
________

§ 10 Lägesöversikt om logistikcentret

I samband med beredningen av den senaste social- och hälsovårdsreformen genomfördes en
utredning  angående  logistiken  i  distriktet.  Då  lyfte  man  fram  avsevärda  fördelar/potentiella
besparingar med att grunda ett logistikcenter. Logistikcentret skulle inhysa centrallagret,
instrumentvården och hjälpmedelscentralen. Ärendet borde avanceras med tanke på
välfärdssamkommunen, och medel borde reserveras i budgeten för planering.

Tekniska direktören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion. Kommittén
konstaterade att ärendet inte är aktuellt för närvarande och
att den återkommer till ärendet i ett senare skede.
________
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Fastighets- och lokalitetskommitté § 11 – 12 2.11.2021

§ 11 Lägesöversikt om lokaliteter som ska hyras av kommuner och utomstående

aktörer

Databasen  Kunta  Optimaze  som  innehåller  de  social-  och  hälsovårdsfastigheter  som  ägs  och
används av kommunerna har uppdaterats, och fastigheternas tekniska nuvärde har utvärderats
av en utomstående konsult. Den avkastningsprocent som samkommunen för Österbottens
välfärdsområde fastställt för det tekniska nuvärdet har uppdaterats i databasen med tanke på
budgeteringen av lokalitetskostnaderna. Härnäst ska hyresförhandlingar föras och hyresavtal
upprättas. Lokaliteterna är över 200 till antalet.

Överföringen av de hyresavtal som kommunerna ingått med utomstående hyresvärdar till
samkommunen för Österbottens välfärdsområde har inletts och torde vara slutförd senast
31.12.2021. Avtalen är över 50 till antalet.

Lokalitetsdirektören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion.
________

§ 12 Lägesöversikt om planen om servicenätverket

Lokalinformationstjänsten Modulo som utvecklats av Landskapens lokalcentral ska tas i bruk
stegvis  i  hela  Österbottens  välfärdsområde.  Uppgifter  över  de  lokaliteter  som  ägs  av  Vasa
sjukvårdsdistrikt, Österbottens räddningsverk och kommunerna har överförts till
lokalinformationstjänsten.

 Den första workshopen där man funderade på ett fysiskt servicenät hölls 4.10.2021.

Lokalitetsdirektören: Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Kommittén: godkände förslaget efter diskussion.
________
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Fastighets- och lokalitetskommitté § 13 – 14 2.11.2021

§ 13 Övriga eventuella ärenden

- Nästa sammanträde är 26.1.2022 kl. 9.00 i mötesrum T1.

§ 14 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 10.25.
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Anvisning för begäran om omprövning
Datum för sammanträdet

Fastighets- och lokalitetskommitté 2.11.2021

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet

Paragrafer: 1–14

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer: -

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs
• hurdan omprövning som begärs
• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under
tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.
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En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.


