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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 22-24 30.11.2015

§ 22 Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen.

VALT: Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avasi kokouksen ja toi-
votti kaikki tervetulleiksi.
__________

§ 23 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet.
Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. §:n mukaisesti.

LIITE § 23

VALT: Suoritetussa nimenhuudossa voitiin todeta, että kaikki jäsen-
kunnat olivat edustettuina kokouksessa. Valtuusto hyväksyi ää-
niluettelon liitteen §23 a mukaisesti.
________

§ 24 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen

VALT: hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 25-26 30.11.2015

§ 25 Kokouksen laillisuus

Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. §:ssä olevien määräysten
mukaisesti. Perussopimuksen 8. §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3
sen jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteen-
lasketusta äänimäärästä.

HALL: ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta.

VALT: totesi kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösval-
tainen.
__________

§ 26 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen

Valtuuston työjärjestyksen 33 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin
kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua.

HALL: ehdottaa Carola Lithéniä ja Mikael Lutheria pöytäkirjantarkasta-
jiksi, ja että valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjan aset-
tamisesta nähtäväksi sihteerin virkahuoneessa 15.1.2016 klo
8.00–15.00.

VALT: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carola Lithén ja Gunilla Jusslin.
__________

Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä muistettiin neurologian
ylilääkäri Jukka T Saarista hänen väitöskirjansa johdosta.
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 119 28.9.2015
Valtuusto 27 30.11.2015

§ 119 Tarkastuslautakunnan keskeiset havainnot ja suositukset
Shp:n joht. 31

Valtuusto päätti arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä, että hallitus antaa kommenttin-
sa tarkastuslautakunnan esittämiin keskeisiin havaintoihin ja suosituksiin. Tarkastuslauta-
kunnan kootuissa kommenteissa on 15 kohtaa, jotka on kokonaisuudessaan lueteltu oheises-
sa liitteessä.

Kootut kommentit LIITE § 119

Tarkastuslautakunnan havainnot ovat oikeita ja koskevat myös sellaisia asioita, jotka ovat ol-
leet jo aiemmin hallituksen agendassa seikkoina, jotka vaativat jonkinlaista toimenpidettä tai
huomiota. Alla on selonteko siitä, mitä mieltä hallitus on tarkastuslautakunnan esille nosta-
mista asioita.

VKS 2025 -ohjelma on työväline, jonka hallitus on laatinut voidakseen tehdä rakennemuu-
toksia ja tehostaakseen hoitoa. Hallituksen tavoitteena ei ole odottaa ohjelman toimeenpa-
noa kauden loppuun vaan hallitus on parhaillaan tekeillään olevan talousarvion 2016 valmis-
telussa lähtenyt siitä, että oman toiminnan kuluja vähennetään 11 % seuraavan 3–5 vuoden
kuluessa ja että vuonna 2016 oman toiminnan kuluja vähennetään 2,8 %.

Sairaalalla on SHQS-järjestelmän mukainen laaduntunnustus. Se on voimassa kolme vuotta
ja vanhenee kesäkuussa 2016. Vuoden aikana Labquality Oy, joka myöntää tunnustuksen, on
tehnyt vain joitakin pieniä ylläpitoaudiointeja, joista ei ole erikseen raportoitu. Tarkastuslau-
takunta näkee laatutyön kokonaisuutena, jossa myös eri Lean-hankkeiden tulokset kiinnos-
tavat. Kaikki laatutyötä koskeva materiaali löytyy laatuportaalistamme ja vuoden 2014 laatu-
raportista. Asia on varmastikin kuten tarkastuslautakunta huomauttaa: laajan laatutyön tu-
loksia voitaisiin tuoda esiin konkreettisemmin. Tuloksia hyödynnetään nyt ennen kaikkea si-
säisten prosessien parantamisessa, minkä pitäisi pitemmän päälle näkyä potilaskyselyiden
vastauksissa.

Kunta-asiakastyytyväisyyttä pitäisi voida mitata myös sillä perusteella, kuinka tyytyväinen
eniten maksava asiakas on, toisin sanoen kunnat. Ei ole täysin oikein olettaa, että terveys-
keskusten henkilöstö vastaisi omistajanäkökulmasta. Myöskään kuntakierroksilla esitettyjä
mielipiteitä ei ole järjestelmällisesti koottu omistajien näkökulmiksi. Sen vuoksi kehitämme
suoraan kuntien johdolle suunnatun mittausvälineen, jotta myös tätä näkökulmaa toimin-
nastamme voidaan arvioida.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 119 28.9.2015
Valtuusto 27 30.11.2015

Tarkastuslautakunta huomauttaa, että lääkärit osallistuvat kehityskeskusteluihin erittäin vä-
hän ja kysyy, miten se mahdollisesti vaikuttaa niiden prosessien ja rakenteiden kehittämi-
seen, joista lääkärikunta/lääkäriesimiehet vastaavat. Operatiivisen johdon on sen vuoksi
lähdettävä siitä, että kehityskeskustelut eivät ole ainoa keskustelumuoto, jossa esimies ja
alaiset voivat keskustella siitä, miten yhteisiä toimintoja kehitetään yhdessä. Jos osoittautuu,
että kehityskeskustelut eivät toimi, on varmistauduttava siitä, että mielipiteenvaihto turva-
taan muulla tavalla. Operatiivinen johto haluaa sitouttaa lääkärit muutostyöhön, vaikka he
eivät osallistu kehityskeskusteluihin.

Tarkastuslautakunta nostaa esiin kysymyksen siitä, kuinka operatiivinen johto ohjaa ja val-
voo eri prosesseja ja siitä esimerkkinä mainitaan mittaritaulujen kehittäminen sekä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä raportoiminen. Tavoitteiden asettaminen, oh-
jaus ja raportointi ovat kaiken operatiivisen johtamistoiminnan ydin. Operatiivinen johto on
tietoinen lautakunnan esille nostamista ongelmista. Jos kyse olisi helpoista asioista, ne olisi
jo kauan sitten selvitetty. Organisaatio etsii jatkuvasti parempia mittareita. Riskienhallintaa
kehitetään koko ajan, viimeksi niin, että kaikista vaaratilanteista raportoidaan nyt uuden jär-
jestelmän avulla. Useimpien mittaritaulujen ongelmana on, että ne mittaavat tuottavuutta,
kun meidän pitäisi pyrkiä mittaamaan tulosta. Tavoitteet ovat usein laadullisia, kun taas mit-
tarit mittaavat määrää ja sen vuoksi ne eivät aina korreloi kovin hyvin. Tarkastuslautakunta
on täysin oikeassa siinä, että pelkästään määristä raportoiminen ei riitä, vaan on kerrottava,
onko kehitys ollut myönteistä vai kielteistä. Tarkastuslautakunnan huomiot otetaan mahdol-
lisuuksien mukaan huomioon.

Tarkastuslautakunta nostaa esiin siirtoviivepotilaita koskevan ongelman ja odottaa, että pro-
sessi otetaan uudelleen tarkasteltavaksi Lean-menetelmää soveltaen. Asiaa käsitellään jatku-
vasti virkamiestasolla yhdessä Vaasan kaupungin virkamiesten kanssa ja joitakin uusia toi-
menpide-ehdotuksia on tarkoitus esitellä vuoden aikana. Ongelma koskee lähinnä Vaasan
kaupunkia, ja se ryhtyy mittaviin toimenpiteisiin siirtoviivepotilaiden määrän vähentämisek-
si.

Ympäristöraportointi on kaikissa sairaanhoitopiireissä vielä yleisellä tasolla. Yhteisiä mitta-
reita ei ole monta, mutta sairaaloilla on yhteinen intressiryhmä, joka tekee työtä ympäristö-
raportoinnin ja mittareiden yhtenäistämiseksi. Heti kun luotettavaa vertailukelpoista mate-
riaalia on, se sisällytetään ympäristöraporttiin.

Lopuksi voidaan todeta, että on syytä huomioida tarkastuslautakunnan muistutus negatiivi-
sesta käyttöpääomasta.

SHP:n JOHT: Hallitus antaa raportin tiedoksi valtuustolle.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 27 30.11.2015

§ 27 Tarkastuslautakunnan keskeiset havainnot ja suositukset

Kootut kommentit LIITE § 27

HALL: ehdottaa, että raportti merkitään tiedoksi.

VALT: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 126 19.10.2015
Valtuusto 28 30.11.2015

§ 126 Hallintosäännön päivittäminen
HJ 28

Hallitus päätti 31.8.2016 asettaa työryhmän päivittämään hallintosäännön, jotta sääntö vas-
taisi organisaatiota, jonka valtuusto vahvisti VKS 2025 -ohjelman hyväksymisen yhteydessä.
Työryhmä on kokoontunut 1.10.2015 sekä pitänyt 2.10.2015 puhelinkokouksen ja antaa nyt
ehdotuksensa.

Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi LIITE § 126

Lisäksi kerrottakoon, että uuden kuntalain mukaan kaikilla kunnilla ja kuntayhtymillä on
viimeistään 1.7.2017 oltava hallintosääntö, joka noudattaa uuden kuntalain määräyksiä.
Suomen Kuntaliitto on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia uusi mallisääntö. Sen
on luvattu olevan valmis tammikuun lopussa 2016. Nyt tehtävä hallintosäännön päivitys ei
vastaa päivitystä, joka on tehtävä viimeistään 1.7.2017, vaan siinä huomioidaan ainoastaan
organisaation sisäiset muutokset, jotka on tarkoitus panna täytäntöön vuodenvaihteessa.

HJ: ehdottaa, että hallitus antaa ehdotuksen uudeksi hallintosään-
nöksi valtuuston hyväksyttäväksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________

Raija Kujanpää poistui klo 10.40 asian käsittelyn aikana.
Gösta Willman poistui klo 11.00 asian käsittelyn aikana.

§ 28 Hallintosäännön päivittäminen

Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi LIITE § 28

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy uuden hallintosäännön.

VALT: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 127 19.10.2015
Valtuusto 29 30.11.2015

§ 127 Varavaltuutetun vaihtaminen, Vaasan kaupunki, Sirpa Suonperä

HJ 29
Vaasan kaupunki on valtuustonsa kokouksessa 7.9.2015 myöntänyt Sirpa Suonperälle vapau-
tuksen tehtävästään toimia Elisa Finnen varavaltuutettuna Vaasan sairaanhoitopiirin val-
tuustossa. Uudeksi varavaltuutetuksi nimettiin Raija Kujanpää.

Pöytäkirjanote 7.9.2015 LIITE § 127

HJ: Varavaltuutetun vaihto kirjataan ja annetaan valtuustolle tiedok-
si.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________

§ 29 Varavaltuutetun vaihtaminen, Vaasan kaupunki, Sirpa Suonperä

Pöytäkirjanote 7.9.2015 LIITE § 29

HALL: vaihto merkitään tiedoksi.

VALT: merkitsi Vaasan kaupungin päätöksen tiedoksi. Elisa Finne valit-
tiin yksimielisesti vähemmistökielisen lautakunnan varajäsenek-
si.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 146 9.11.2015
Valtuusto 30 30.11.2015

§ 146 Keskussairaalan alueen rakennushankkeet

Shp:n joht. 39
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 8.6.2015, § 19 sairaanhoitopiirin VKS
2025 kehittämissuunnitelman. Rakentamis- ja saneeraustarpeiden osalta valtuusto halusi ot-
taa myöhemmin kantaa sekä aikatauluun että kustannuksiin.

Vaasan kaupunki on aloittanut alueen asemakaavan tarkistuksen, jotta tulevat tarpeet voi-
daan huomioida. Tontille tulee lisää rakennusoikeutta ja liikennejärjestelyt muuttuvat. Yh-
teistyössä Vaasan kaupungin kanssa on laadittu useita vaihtoehtoja tontin käyttösuunnitel-
miksi ja rakennusten vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi. Vaasan kaupunki on lisäksi suunni-
tellut yhdistävänsä kaupungin terveysasemat yhteen yksikköön, jonka sijoituspaikka olisi
keskussairaalan päärakennuksen yhteydessä tai kiinteästi siihen liitettynä. Vaihtoehtojen
vertailussa on päädytty siihen, että paras malli olisi sijoittaa kaupungin ja sairaanhoitopiirin
toiminnot samaan rakennusrunkoon. Sijoituspaikan keskeisen sijainnin vuoksi vaiheittainen
tai osittainen toimintojen sijoittaminen rakennukseen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan sai-
raalan tulevaisuuden tarpeet tulisi huomioida suunnittelussa sijoittamalla kaikki samaan
runkoon. Suunnitelmassa huomioidaan myös Huutoniemen toimintojen siirto Hietalahteen.

Asemapiirros sijoitussuunnitelma LIITE § 146

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneratkaisun huomioiden olisi luontevin malli ra-
kentaa uudet toimitilat suurimman käyttäjän eli sairaanhoitopiirin omistukseen, josta toinen
osapuoli vuokraa tarvitsemansa tilat tai kuntien taloustilanne huomioiden yhteisen kiinteis-
töosakeyhtiön muotoon, joka vuokraa tilat käyttäjille. Sairaanhoitopiiri olisi tässäkin mallis-
sa yhtiön suurin osakas. Sairaanhoitopiiri luopuu lähivuosina tiloista, noin 60.000 k-m2, joi-
ta korvaamaan tarvitaan 30.000 k-m2 uudet tilat.

SHP:n JOHT: esittää, että hallitus päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä, että Vaasan kaupungin keskustan terveysasema
ja keskussairaalan uudet tilat sijoitetaan samaan rakennuskompleksiin

2. alustavasti, että hanketta voidaan lähteä suunnittelemaan kiinteistöosake-
yhtiön muodossa yhdessä Vaasan kaupungin kanssa

3. että kiinteistöosakeyhtiön perustamisasiakirjoihin ja rahoitussuunnitelmiin
palataan myöhemmin kun suunnitelmat täsmentyvät

4. esittää valtuustolle hankemuodon hyväksymistä esitetyssä muodossa

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________ jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 30 30.11.2015

§ 30 Keskussairaalan alueen rakennushankkeet

Asemapiirros sijoitussuunnitelma LIITE § 30

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy hallituksen ehdotuksen.

VALT: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 100 31.8.2015
Hallitus 117 28.9.2015
Hallitus 124 19.10.2015
Hallitus 141 9.11.2015
Valtuusto 31 30.11.2015

§ 100 Vuosien 2016–2019 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 26
Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen 27. huhtikuuta 2015 kokouksessaan käymän
puitekeskustelun ja VKS 2025 -hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta.

Tavoitteena on vähentää kuluja 11 % suunnitelmakauden aikana sopeuttamalla oma toiminta
tarpeeseen, lisäämällä tuotantoa sekä tehostamalla ja kehittämällä prosesseja. Oman toimin-
nan kuluja pyritään vähentämään 5,4 milj. eurolla vuonna 2016.

Osa säästöistä riippuu uudisrakentamisen aikataulusta eikä niitä voida saada aikaan ennen
kuin uudet tilat ovat valmiit.

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta
jatkokäsittelyn perustaksi.  Investointibudjetin taso ja suurten
investointien toteuttamisaikataulu suunnitelmakauden aikana
ratkaisee sen, miten rakennemuutokset voidaan toteuttaa. Halli-
tus keskustelee talousarviosta ja panee asian pöydälle seuraavaa
kokousta varten.

HALL: Hallitus pitää kiinni siitä, että säästöjen on oltava vähintään ai-
emmin vahvistetulla tasolla, ja että on syytä ryhtyä yhteistoimin-
taneuvotteluihin edessä olevien muutosten laajuuden vuoksi.
__________

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 117 28.9.2015
Hallitus 124 19.10.2015
Hallitus 141 9.11.2015
Valtuusto 31 30.11.2015

§ 117 Vuosien 2016–2019 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 29
Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien
kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta. Talousarviokäsittely jaetaan VKS:n omaan
toimintaan ja muissa laitoksissa annettavaan hoitoon.

Oman toiminnan toimintamenot ovat talousarviovalmistelussa 2,8 % pienemmät kuin vuo-
den 2015 talousarviossa. Kehyskeskusteluissa ja hallituksen viimeisimmässä kokouksessa
käydyissä keskusteluissa lähdettiin siitä, että VKS 2025 -ohjelmaan sisältyvä säästöohjelma
toteutetaan. Tämä merkitsee 5,4 milj. euron säästöjä vuonna 2016 Ehdotuksessa nettotoi-
mintakuluja on vähennetty 5,4 milj. eurolla.

Nettokulut eli kuntien maksuosuudet omasta toiminnasta vähenevät tämän myötä 3 % eli 5,3
milj. euroa. Silloin ei oteta uusia lainoja, sillä korot ja ylijäämä kattavat ainoastaan vanhat
lainat. Lainanlyhennykset ovat tänä vuonna 3,4 milj. euroa ja sitä vastaava summa on budje-
toitu ylijäämäksi. Oman toiminnan kuntaosuuksiksi arvioidaan ehdotuksessa 172,6 milj. eu-
roa.

Säästöt tulevat rakennemuutoksista, joita toteutetaan koko organisaatiossa. Henkilöstökulut
vähenevät 2,6 milj. euroa. Säästö syntyy 66 viran ja toimen lakkauttamisesta ja sijaismäärä-
rahojen voimakkaasta vähentämisestä. Ostopalveluista syntyvät säästöt ovat 5,3 % eli 1,6
milj. euroa ja aineista ja tarvikkeista syntyy 2,9 %:n eli 1 milj. euron säästö. Talousarvioehdo-
tukseen sisältyy myös 5,8 uutta resurssia, jotka ovat suurimmaksi osaksi kustannusneutraa-
leja; lisäkulu on 100 000 euroa ja virkanimikemuutoksista koituu 30 000 euron kulut.

Toiminnan volyymin suunnitellaan olevan vuonna 2016 nykyisellä tasolla. Muutokset perus-
tuvat vuoden 2015 kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintaan. Hoitopäivien määrä on
psykiatriassa jatkanut laskuaan vuonna 2015, ja arvio vastaa nykyistä tasoa.

Hoito muissa laitoksissa on arvioitu nykytilannetta 31.8.2015 vastaavalle tasolle ja sitä varten
on budjetoitu 36 milj. euroa. Tämä merkitsee 9 %:n eli 3 milj. euron lisäystä vuoden 2014 to-
teutumaan ja 19 %:n eli 6 milj. euron lisäystä vuoden 2015 budjettiin verrattuna. Puolet lisä-
yksestä johtuu piirimme pohjoisosan kunnista, jotka hyödyntävät yhä enemmän Keski-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluita. Ehdotettu taso vastaa tämän vuoden arvioituja
kuluja. Ostopalvelujen menoja on vaikea ennustaa, sillä yliopistosairaaloissa annettavan eri-
tyistason sairaanhoidon tarve vaihtelee vuodesta toiseen. Myös se vaikuttaa, että olemme
hoitotakuun vuoksi ajoittain pakotettuja ohjaamaan potilaita toisiin sairaanhoitopiireihin,
mikä lisää kuluja, kun taas silloin kun omia lääkäreitä on saatavilla, potilaat voidaan hoitaa
omassa sairaalassa. jatkuu



Asiasivu 14(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 117 28.9.2015
Hallitus 124 19.10.2015
Hallitus 141 9.11.2015
Valtuusto 31 30.11.2015

Kulujen ennustamisen tekee entistä vaikeammaksi myös se, että potilailla on mahdollisuus
valita hoitopaikka.

Kuntaosuuksien nettokasvu on 0,4 milj. euroa eli 0,2 % vuoteen 2015 verrattuna.  Jäsenkun-
tien osuus kokonaiskuluista olisi siten samalla tasolla kuin vuoden 2015 talousarviossa, mut-
ta kuntien väliset erot tulevat olemaan suuret riippuen siitä, missä suhteessa ne hyödyntävät
keskussairaalan omaa toimintaa tai hoitoa muissa laitoksissa.

Yhteispäivystyksen kulut sisältyvät kokonaistalousarvioon, mutta eivät kuntaosuuksiin. Yh-
teispäivystyksen nettokulujen arvioidaan laskevan 0,6 milj. eurolla eli 11 % vuoden 2015 ta-
lousarvioon verrattuna, toisin sanoen kuntien osuudeksi arvioidaan 4,7 milj. euroa.

Ehdotus investointitalousarvioksi on yhteensä 29,7 milj. euroa. Ehdotuksen mukaan 14 milj.
euroa käytetään U-rakennukseen, 3 milj. euroa F0:n korjaus- ja muutostöihin tehohoito-
osastoa ja tehostettua valvontaa varten, 1,3 milj. euroa väistötilojen korjaamiseen sekä 1 milj.
euroa ravitsemiskeskuksen korjaus- ja muutostöihin. It-järjestelmiä ja laitehankintoja varten
on budjetoitu 4,9 milj. euroa, kiinteisiin rakennelmiin 4 milj. euroa ja rakennuksiin yhteensä
20,8 milj. euroa. Poistotaso on 8,7 milj. euroa ja kuntien maksuosuudet investointimenoihin
ovat aiemman päätöksen mukaisesti 5 milj. euroa, toisin sanoen rahoitus on järjestetty 13
milj. euron osalta. Tämän ylittävältä osalta investoinnit on rahoitettava ulkopuolisin varoin,
joko lainaamalla tai kuntien investointiosuuksia kasvattamalla.

Talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurssimuutoksiksi
LIITE § 117

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarvioehdotuksesta ja
hyväksyy sen jatkokäsittelyn perustaksi sekä panee asian pöydäl-
le seuraavaa kokousta varten.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________

jatkuu
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§ 124 Vuosien 2016–2019 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 32
Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien
kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta ja nyt saatavilla on myös joitakin suunnitelma-
tekstejä. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa kuluja on nipistetty vielä noin miljoonan euron
verran. Oman toiminnan toimintakulut ovat 185 milj. euroa ja nettokulut eli kuntaosuudet
171,6  milj.  euroa,  jossa  on  vähennystä  6,3  milj.  euroa  eli  3,5  % vuoden 2015  talousarvioon
verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan alustavasti laskevan 4 % keskussairaa-
lan oman toiminnan osalta.

Sen sijaan muissa laitoksissa annetun hoidon kulut kasvavat 5,2 milj. eurolla verrattuna
vuoden 2015 talousarvioon, sillä Pietarsaaren seudun kunnat ovat kasvattaneet Keski-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöä merkittävästi viime vuoden aikana. Ostopalvelut
korvaavat suurimmaksi osaksi hoidon, joka aiemmin annettiin Pietarsaaressa, joten ne eivät
vähennä toimintaa Vaasassa. Tämän osuus kasvusta on noin 3 milj. euroa ja loput eli 2,2
milj. euroa tulevat yliopistosairaaloissa annetusta hoidosta, mikä vastaa nykyistä tasoa.

Koko erikoissairaanhoidon nettokulut ostopalveluineen ovat 207,1 milj. euroa, jossa on vä-
hennystä 1,1 milj. euroa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.

Talousarvioehdotusta on täydennetty uusilla resursseilla, virkanimikemuutoksilla ja inves-
toinneilla, joista hallituksen viimeisimmässä kokouksessa keskusteltiin. Yksittäisten kuntien
maksuosuuksia ei voida laskea ennen kuin lopullinen talousarvio kaikkine sisäisine siirtoi-
neen on valmis, mutta kuntien väliset erot ovat suuret. Kuntaosuudet lasketaan sen perus-
teella, miten eri yksiköitä on käytetty vuonna 2014 ja 8 ensimmäisenä kuukautena vuonna
2015.

Suunnitelmatekstit, talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurs-
simuutoksiksi LIITE § 124

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee edelleen talousarvioehdotuk-
sesta ja panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________

jatkuu
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§ 141 Vuosien 2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 36
Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen.

Suunnitelmatekstejä on täydennetty, kuten myös numero-osaa palvelu- ja vastuualuekohtai-
silla tuloslaskelmilla, suoritetavoitteilla ja kuntakohtaisilla osuuksilla.

Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia jäsenkuntien ja ulkokun-
tien välisen lopullisen kustannusjaon selvittämiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset erillishin-
nat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman 30.11.2015.

Talousarvioehdotuksen  toimintatulot  ovat  yhteensä  233,1  milj.  euroa  eli  ne  laskevat  0,5  %
vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet laskevat 0,7 % niin, että oman
toiminnan laskutus pienenee 3,8 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutus
kasvaa 17,2 %. Jäsenkuntien kokonaislaskutus pienenee 0,6 %. Kuntien maksuosuuksiin ei-
vät sisälly terveyskeskusten yhteispäivystyksen kulut. Yhteispäivystys ei kuulu erikoissai-
raanhoidon piiriin, joten se laskutetaan erikseen. Yhteispäivystyksestä laskutetaan vuonna
2015 arviolta 4,96 milj. euroa.  Sopimuksen mukaan 25 % laskutetaan yhteispäivystykseen
osallistuvien kuntien väestömäärän perusteella. Väestömäärän perusteella laskutetaan siis
1,2 milj. euroa ja käyntimaksujen muodossa 3,7 milj. euroa.

Toimintamenot ovat yhteensä 220,3 milj. euroa, missä on vähennystä 0,2 % vuoden 2015 ta-
lousarvioon verrattuna. Oman toiminnan menot ovat 184,9 milj. euroa, missä on vähennystä
2,9  %  eli  5,5  milj.  euroa  vuoden  2015  talousarvioon  verrattuna.  Henkilöstömenot  ovat
117,5 milj. euroa, missä vähennystä on 2,1 %, kun taas ostopalvelut, lukuun ottamatta hoitoa
muissa laitoksissa,  ovat 28,9 milj.  euroa, missä on vähennystä 6,1 % eli  1,9 milj.  euroa. Ai-
neista ja tarvikkeista johtuvat kulut vähenevät 2,9 % eli 1,1 milj. euroa. Ostopalvelut kasvavat
5,5 %, kun hoito muissa laitoksissa lasketaan mukaan. Yhteispäivystyksen kulut sisältyvät
kunkin kustannuserän kokonaiskuluihin.

Rahoituskulut laskevat puolella miljoonalla eurolla, sillä alhaisen korkotason odotetaan jat-
kuvan. Peruspääoman korko muodostaa kaksi kolmasosaa kuluista ja koska korko sidotaan
30.9. vallinneeseen tilanteeseen, on korkotilanne siltä osin ennakoitavissa.

jatkuu



Asiasivu 17(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 141 9.11.2015
Valtuusto 31 30.11.2015

Vuoden 2016 investointimenot ovat yhteensä 27 532 600 euroa.  Apteekin rakentaminen on
suurin yksittäinen hanke, sitä varten on budjetoitu 14 milj. euroa vuodeksi 2016. Vuosittaiset
5 milj. euron maksuosuudet investointeihin peruspääoman korotuksena vuoteen 2017 saak-
ka jatkuvat aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti. Investointien rahoittamiseen tarvitaan
vuonna 2016 lainaa 10 milj. euron verran. Investoinnit ylittävät edelleen reilusti poistotason.
Sairaanhoitopiiri on lyhennyksistä selviämiseksi budjetoinut 3,4 miljoonan euron ylijäämän,
mikä vastaa vuosittaisia lainanlyhennyksiä.

Taloussuunnitelma LIITE § 141

SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että

1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja taloussuunnitelman
esitetyssä muodossa

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2016 toiminta- ja talous-
suunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet seuraavasti:

a. Kuntalaskutus perustuu avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja drg-
paketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta.
Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drg-pakettien outlier-
päivistä ja potilaista, joiden siirtäminen muualle on viivästynyt
(siirtoviivepotilaat).

b. Kalliin hoidon raja on 85 000 euroa/potilas/vuosi. Raja koskee
myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 8 000 000 eu-
roa eli 47,13 euroa asukasta kohti tasausmaksuna.

c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytystieto-
keskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja lääkitys,
lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, lääkinnäl-
lisistä apuvälineistä ja kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueel-
lisen terveydenhuoltorekisterin ja perusterveydenhuollon yksikön
ylläpito sekä hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat kulut. Vuo-
den 2016 jäsenmaksu on 36,78 euroa asukasta kohti. Kokonaisku-
lut ovat 6 242 969 euroa.

jatkuu
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d. Ensihoitopalvelun nettokulut 7 849 864 euroa laskutetaan maksu-
na, joka on 46,25 euroa asukasta kohti.

e. Erikoissairaanhoidon päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään
asukaskohtainen 21,34 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyk-
sen kuluista.

f. Yhteispäivystyksestä peritään perusmaksu, joka on 9,81 euroa asu-
kasta kohti.

g. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista laskutetaan
ns. läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän pii-
riin.

h. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena.

i. Peruspääomaa korotetaan 5 000 000 euroa maksuosuuksilla, jotka
laskutetaan jäsenkunnilta meneillään olevista rakennusinvestoin-
neista.

j. Investointien rahoittamiseksi otetaan 10 milj. euron laina.

k. Peruspääomasta 1.1.2016 maksetaan 1,0 %:n korko, joka makse-
taan jäsenkunnille joulukuussa 2016.

l. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen
rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistöinvestointien osalta ja
15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta.

m. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettoku-
lut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Halli-
tusta sitoo investointilistan jokainen kohta.

HALL: Hallituksen käsittelyn aikana jäsen Bernhard Utter teki kaksi
ehdotusta taloussuunnitelmatekstin muuttamisesta.
Ensimmäinen ehdotus, jota kannatettiin ja jonka hallitus hyväk-
syi yksimielisesti, koski tekstiä kohdassa 4.1 Medisiininen vas-
tuualue, kolmas kappale, dialyysitoiminta.

jatkuu
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Viimeisen lauseen pitää kuulua: --kehittämällä Kristiinankau-
pungin toiminnan tukea Vaasasta käsin.
Toinen ehdotus, jota jäsen Raija Kujanpää kannatti, koski koh-
dan 4.2 Operatiivinen vastuualue, ensimmäistä kappaletta. Utter
ehdotti,  että  teksti  kohdan ”muu kirurgia”  jälkeen  jatkuisi   seu-
raavasti: ”(esimerkiksi neuro- ja käsikirurgia). Lisäksi sydänki-
rurgia vuoden 2016 loppuun”.

Suoritetussa äänestyksessä valmistelijan ehdotus sai viisi ääntä
(Forsblom, Frantz, Tast, Hellman ja Pärus), mutta Utterin ehdo-
tus sai myös viisi ääntä (Hellén, Kentala, Kujanpää, Salminen ja
Utter). Yksi äänesti tyhjää (Vikström). Puheenjohtajan ääni rat-
kaisee, kun äänet menevät tasan, joten valmistelijan ehdotukses-
ta tuli myös hallituksen päätös.
Muilta osin hallitus hyväksyi yksimielisesti valmistelijan ehdo-
tuksen, ja lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman edelleen val-
tuustolle hyväksyttäväksi.
__________

Jäsen Raija Kujanpää saapui paikalle klo 9.07 asian käsittelyn
aikana.

§ 31 Vuosien 2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 LIITE § 31

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2016-2018.

VALT: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti, ja hyväksyi myös
kohdat a-m.
__________

Pia Rosengård-Anderssom poistui klo 13.37 asian käsittelyn ai-
kana.
Mikael Luther poistui klo 13.39 asian käsittelyn aikana.
Andreas Hjulfors poistui klo 14.04 asian käsittelyn aikana.
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