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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Valtuusto 24 - 26 21.8.2017 

 
 
 
 

§ 24 Valtuuston kokouksen avaaminen 

HALL:  Iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa kokouksen. 

 

VALT:  

 

 

 

§ 25 Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen  

vuosiksi 2017–2018 

Hallintosäännön 78. §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu 

koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokousta johtaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, 

kunnes valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa on valittu. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

HALL:  Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

 

VALT:   

 

 

 

 

§ 26 Sihteerin määrääminen 

Hallintosäännön 78. §:n mukaan valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä  

viranhaltija. 

 

HALL:  Valtuusto määrää sihteerin. 

 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Valtuusto 27-28 21.8.2017 

 

 

 

 

§ 27 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 

 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuutetut. 

Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. §:n mukaisesti. 

LIITE § 27 

 

 

HALL: ehdottaa nimenhuudon suorittamista ja ääniluettelon  

vahvistamista. 

 

VALT:  

 

 

 

 

§ 28 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

HALL:  ehdottaa, että valtuusto hyväksyy työjärjestyksen. 

 

 

VALT:  
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Valtuusto 29-30 21.8.2017 

 

 

 

 

§ 29 Kokouksen laillisuus 

Kutsu valtuuston kokoukseen on annettu perussopimuksen 7. §:n määräysten mukaisesti. 

Hallintosäännön 8. §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolman-

nesta (2/3) valtuutetuista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien val-

tuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. 

 

 
HALL:  ehdottaa, että valtuusto toteaa kokouksen lailliseksi. 

 

VALT:  

 

 

 

 

 

§ 30 Pöytäkirjan tarkastaminen ja sen asettaminen nähtäväksi 

Hallintosäännön 104. §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuutettua. 

Tarkastamisen jälkeen valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävänä kuntayhtymän verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140. §:ssä säädetään. 

 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

VALT:  
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 98 19.06.2017 

Valtuusto 31 21.8.2017 

 

 

§ 98 Vuoden 2017 kunnallisvaalituloksen toteaminen 

 

HJ 28 
Vaasan sairaanhoitopiirin uusi valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan jäsenet toi-

mielimiin vuoden 2017 kunnallisvaalien tuloksen pohjalta. Suomen Kuntaliitto on 24.4.2017 

lähettänyt yleiskirjeen vaalin suorittamisesta kunnissa ja kuntayhtymissä. 

 

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat 11/2017 

Kuntayhtymän toimielinten valinta 12/2017  

       LIITE § 98/1-2 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin tilanne on tällä kertaa poikkeuksellinen tulossa olevan maakunta-

lain vuoksi. Maakuntalain mukaan kuntayhtymä lakkautetaan 1.1.2019 ja niinpä uusi maa-

kuntavaltuusto vahvistaa muun muassa vuoden 2018 tilinpäätöksen. 

Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan valtuusto valitsee jäsenet ja henkilö-

kohtaiset varajäsenet seuraaviin toimielimiin: 

 

-     Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus, 11 jäsentä 

- tarkastuslautakunta, 7 jäsentä 

- vähemmistökielinen lautakunta, 7 jäsentä, jotka edustavat vähemmistökieltä. 

 

Valtuusto nimittää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Vaali-

kelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti: 

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaali-

kelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuiten-

kaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän 

palveluksessa oleva henkilö. 

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei 

ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-

nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemas-

sa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 

yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 

tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei 

ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kun-

tayhtymän jäsenkunta. 

 

Kuntalain 121 §:ssä säädetään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-

tajan tulee olla valtuutettuja. 

 

          jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 98 19.6.207 

Valtuusto 31 21.8.2017 

 

Vaasan sairaanhoitopiirissä toimielinten paikat jaetaan kuntalain 105 §:n vaalimenettelyä 

koskevien määräysten mukaisesti. Toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että 

se vastaa eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. 

 

Paikkamäärä lasketaan jokaisen puolueen saaman vertausluvun perusteella. Tasa-arvolain 4 

a § 1 momentin mukaan sukupuolijakauma on huomioitava kaikkien toimielinten asettami-

sessa niin, että sekä naisia että miehiä kumpiakin tulee olla vähintään 40 prosenttia. 

 

Hallituksen ja tarkastuslautakunnan vertausluvut ovat Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkunti-

en yhteenlasketun kunnallisvaalituloksen perusteella seuraavat. 

 

Hallituksen ja tarkastuslautakunnan vertausluvut: 

        

      Puolueet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Suomen Sosiaalidemo-
kraattinen Puolue 13 803 6 902 4 601 3 451 2 761 2 301 1 972 
Suomen Kristillisdemo-
kraatit 6 244 3 122 2 081 1 561 1 249 1 041 892 

Kansallinen Kokoomus 7 156 3 578 2 385 1 789 1 431 1 193 1 022 
Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue 43 214 21 607 14 405 10 804 8 643 7 202 6 173 

Vasemmistoliitto 3 973 1 987 1 324 993 795 662 568 

Suomen Työväenpuolue 1 069 535 356 267 214 178 153 
Suomen Kommunistinen 
Puolue 76 38 25 19 15 13 11 

Suomen Keskusta 3 931 1 966 1 310 983 786 655 562 

Vihreä Liitto 3 091 1 546 1 030 773 618 515 442 
Pro-Pietarsaari-
Jakobstad 651 326 217 163 130 109 93 

Piraattipuolue 135 68 45 34 27 23 19 
Sitout.(Kaskinen). R. 
Helin (Vaasa) 217 109 72 54 43 36 31 

Itsenäisyyspuolue 13 7 4 3 3 2 2 

Perussuomalaiset 4 577 2 289 1 526 1 144 915 763 654 

 

Tämä merkitsee sitä, että Vaasan sairaanhoitopiirin 11-jäsenisen hallituksen paikat jakautu-

vat niin, että RKP saa 7 paikkaa, SDP 2 paikkaa, Kokoomus 1 paikan ja Kristillisdemokraatit 

1 paikan. 

Tarkastuslautakunnan 7 jäsentä asetetaan samoin vertausluvuin, joten RKP saa 6 paikkaa ja 

SDP 1 paikan. 

Vähemmistökielinen lautakunta asetetaan niin, että se edustaa vähemmistökieltä. Vaasan 

sairaanhoitopiirissä vähemmistökielenä on suomi. Lautakunnan kokoonpano onkin laskettu 

niin, että RKP:n vaalitulosta ei huomioida, sillä RKP on ruotsinkielinen puolue. 

          jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 98 19.6.2017 

Valtuusto 31 21.8.2017 

 

 

Vähemmistökielisen lautakunnan vertausluvut ovat seuraavat. 

 

Vähemmistökielisen lautakunnan vertausluvut: 

     Puolueet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Suomen Sosiaalidemo-
kraattinen Puolue 13 803,0 6 901,5 4 601,0 3 450,8 2 760,6 2 300,5 
Suomen Kristillisdemo-
kraatit 6 244,0 3 122,0 2 081,3 1 561,0 1 248,8 1 040,7 

Kansallinen Kokoomus 7 156,0 3 578,0 2 385,3 1 789,0 1 431,2 1 192,7 

Vasemmistoliitto 3 973,0 1 986,5 1 324,3 993,3 794,6 662,2 

Mustasaaren SK 1 069,0 534,5 356,3 267,3 213,8 178,2 
Suomen Kommunistinen 
Puolue 76,0 38,0 25,3 19,0 15,2 12,7 

Suomen Keskusta 3 931,0 1 965,5 1 310,3 982,8 786,2 655,2 

Vihreä Liitto 3 091,0 1 545,5 1 030,3 772,8 618,2 515,2 
Pro-Pietarsaari-
Jakobstad 651,0 325,5 217,0 162,8 130,2 108,5 

Piraattipuolue 135,0 67,5 45,0 33,8 27,0 22,5 
Sitout.(Kaskinen). R He-
lin (Vaasa) 217,0 108,5 72,3 54,3 43,4 36,2 

Itsenäisyyspuolue 13,0 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 

Perussuomalaiset 4 577,0 2 288,5 1 525,7 1 144,3 915,4 762,8 

YHTEENSÄ 44 936,0 
      

Tämä merkitsee sitä, että vähemmistökielisen lautakunnan 7 paikasta SDP saa 3 paikkaa, 

Kokoomus 1 paikan, Kristilliset 1 paikan, Perussuomalaiset 1 paikan ja Vasemmistoliitto 1 

paikan. 

 

Kuntayhtymissä toimielimet asetetaan käytännössä sopuvaalein. Suhteellisen vaalitavan 

käyttäminen olisi erittäin hankalaa, sillä valtuuston jäsenillä on eri äänimäärät ja vaalitulok-

sessa on lisäksi huomioitava sekä poliittinen jako että sukupuolijako. Valtuustolla onkin ta-

pana päättää vaalilautakunnan asettamisesta vain silloin, kun sellaista tarvitaan. 
 

HJ: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että Vaasan sairaanhoitopiirin 

luottamushenkilöelimet asetetaan kaudeksi 2017–2018 yllä se-

lostettujen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi hallitus ehdottaa 

valtuustolle, että vaalilautakunta asetetaan vasta sitten, kun sel-

laista mahdollisesti tarvitaan. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 

       jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Valtuusto 31 21.8.2017 

 

 

 

 

§ 31 Vuoden 2017 kunnallisvaalituloksen toteaminen 

 

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat 11/2017 sekä 

kuntayhtymän toimielinten valinta 12/2017  liitteinä. 

       LIITE § 31/1-2 

 

 

HALL: ehdottaa valtuustolle, että Vaasan sairaanhoitopiirin luottamus-

henkilöelimet asetetaan kaudeksi 2017–2018 yllä selostettujen 

periaatteiden mukaisesti. Lisäksi hallitus ehdottaa, että vaalilau-

takunta asetetaan vasta sitten, kun sellaista mahdollisesti tarvi-

taan. 

 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 99 19.6.2017 

Valtuusto 32 21.8.2017 

 

 

§ 99 Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen valinta toimikaudeksi 2017–2018 

 

HJ 29 
Valtuusto valitsee 11 varsinaista jäsentä Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukseen toimikaudek-

si 2017–2018. Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen 

varajäsenen. Valtuusto nimittää yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va-

rapuheenjohtajaksi. Kummankin sukupuolen on oltava edustettuna vähintään 5 henkilön 

vahvuudella sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta. Vuoden 2017 kunnallisvaalin 

tuloksen perusteella Suomen ruotsalainen kansanpuolue saa 7 paikkaa, Suomen Sosiaalide-

mokraattinen Puolue 2 paikkaa, Kansallinen Kokoomus 1 paikan ja Suomen Kristillisdemo-

kraatit 1 paikan. 
 

HJ: Valtuusto valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 

sekä nimittää yhden heistä puheenjohtajaksi ja yhden varapu-

heenjohtajaksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 

 

 

Valtuusto 32 21.8.2017 

 

 

 

 

§ 32 Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen valinta toimikaudeksi 2017–2018 

 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet ja 

varajäsenet sekä nimittää yhden heistä puheenjohtajaksi ja yh-

den varapuheenjohtajaksi. 

 

 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 100 19.06.2017 

Valtuusto 33 21.8.2017 

 

 

§ 100 Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökielisen lautakunnan valinta  

toimikaudeksi 2017–2018 

 

HJ 30 
Valtuusto valitsee Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökieliseen lautakuntaan toimikau-

deksi 2017–2018 seitsemän varsinaista jäsentä, jotka edustavat vähemmistökielistä väestöä. 

Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Val-

tuusto nimittää yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajak-

si. Kummankin sukupuolen on oltava edustettuna vähintään 3 henkilön vahvuudella sekä 

varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta. Vuoden 2017 kunnallisvaalin tuloksen perus-

teella SDP saa 3 paikkaa, Kokoomus 1 paikan, Kristillisdemokraatit 1 paikan, Vasemmistoliit-

to 1 paikan ja Perussuomalaiset 1 paikan. 

 
HJ: Valtuusto valitsee vähemmistökielisen lautakunnan varsinaiset 

jäsenet ja varajäsenet sekä nimittää yhden heistä puheenjohta-

jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 

 

 

 

Valtuusto 33 21.8.2017 

 

 

 

 

§ 33 Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökielisen lautakunnan valinta  

toimikaudeksi 2017–2018 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto valitsee vähemmistökielisen lautakun-

nan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä nimittää yhden heistä 

puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 101 19.06.2017 

Valtuusto 34 21.8.2017 

 

 

§ 101 Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan valinta  

 toimikaudeksi 2017–2018 

 

HJ 31 
Valtuusto valitsee Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntaan 7 varsinaista jäsentä 

toimikaudeksi 2017–2018. Uuden maakunnan hallitus ja valtuusto käsittelevät sairaanhoito-

piirin tilinpäätöksen vuodelta 2018, mutta jos tarkastuslautakunta tarkastaa vuoden 2018 

toiminnan, se kokoontuu käytännössä vielä vuoden 2019 alkupuolella.  

Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Val-

tuusto nimittää yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajak-

si. Heidän tulee kuntalain mukaan olla valtuutettuja. Kummankin sukupuolen on oltava 

edustettuna vähintään 3 henkilön vahvuudella sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten 

osalta. Vuoden 2017 kunnallisvaalituloksen perusteella Ruotsalainen kansanpuolue saa 6 

paikkaa ja Sosiaalidemokraattinen Puolue 1 paikan. 
 

HJ: valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ja va-

rajäsenet sekä nimittää yhden heistä puheenjohtajaksi ja yhden 

varapuheenjohtajaksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 

 

 

 

Valtuusto 34 21.8.2017 

 

 

 

§ 34 Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan valinta  

toimikaudeksi 2017–2018 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan varsinai-

set jäsenet ja varajäsenet sekä nimittää yhden heistä puheenjoh-

tajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 102 19.06.2017 

Valtuusto 35 21.8.2017 

 

 

§ 102 Luottamushenkilöiden palkkioiden vahvistaminen 

 

HJ 32 
Valtuuston 20.3.2017 hyväksymässä hallintosäännössä, joka tuli voimaan 1.6.2017, on mää-

rätty luottamushenkilöiden palkkioista seuraavasti. 

 

Kuntayhtymän eri toimielinten kokouksista maksetaan 120 euron palkkio. 

 

Kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan 

seuraavanlainen vuosipalkkio: 

 

valtuuston puheenjohtaja 2 750 € 

valtuuston varapuheenjohtaja 550 € 

hallituksen puheenjohtaja 6 000 € 

hallituksen varapuheenjohtaja 1 650 € 

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1 650 € 

suunnitteluneuvottelukunnan puheenjohtaja 1 100 € 

hallituksen jaoston puheenjohtaja 2 200 € 

psykiatrian neuvottelukunnan puheenjohtaja 1 100 € 

vähemmistökielisen lautakunnan puheenjohtaja 1 100 €. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin toimielimet toimivat 1.1.2019 saakka. Palkkioita ei ole tarkistettu 

koko toimikauden aikana. Kunta-alan palkkoja on korotettu sopimusten mukaisesti 3,21 % 

vuosina 2013–2016. 

 

HJ: hallitus antaa valtuustolle ehdotuksen palkkioiden suuruudesta. 

Jos valtuusto päättää tarkistaa palkkioita, se vahvistaa samalla 

myös muutoksen voimaantulopäivän. 

 

HALL: Jäsen Sven Grankulla ehdotti, jäsen Riitta Kentalan kannatta-

mana, että vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan, mutta että jokai-

sesta kokouksesta maksettava kokouspalkkio korotettaisiin 150 

euroon. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 

 

 

 

 

        jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Valtuusto 35 21.8.2017 

 

 

 

 

§ 35 Luottamushenkilöiden palkkioiden vahvistaminen 

 

HALL: antaa valtuustolle ehdotuksen palkkioiden suuruudesta. Jos val-

tuusto päättää tarkistaa palkkioita, se vahvistaa samalla myös 

muutoksen voimaantulopäivän. 

Jäsen Sven Grankulla ehdotti, jäsen Riitta Kentalan kannatta-

mana, että vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan, mutta että jokai-

sesta kokouksesta maksettava kokouspalkkio korotettaisiin 150 

euroon. 

 

 

VALT:   
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Hallitus 108 19.6.2017 

Valtuusto 36 21.8.2017 

 

 

§ 108 Vuoden 2016 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi 

 

Shp:n joht. 25 

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen on laatinut raportin ensihoitopalvelun toteutumisesta 

vuonna 2016. Toteumaa verrataan valtuuston hyväksymään suunnitelmaan. 

 

Ensihoidon palvelutaso Vaasan sairaanhoitopiirissä 2016 

LIITE § 108 

 

Ensihoitopalvelun valmiudessa ei ole tehty muutoksia 2015-2016 välillä. 

Hälytysohje, yksikköjen lukumäärä ja sijoituspaikat ovat pysyneet ennallaan. 

 

Riskialueluokitus on päivitetty 2016, jonka seurauksena riskialueruutujen lukumäärä on 

muuttunut. Keskeisin muutos on riskiluokan 1 (enemmän kuin yksi tehtävä päivässä) luku-

määrän muuttuminen Vaasassa ja Pietarsaaressa. Vaasassa riskiluokan 1 ruutuja on nykyisin 

neljä (aiemmin kolme) ja Pietarsaaressa yksi (aiemmin kolme). Tämä näkyy riskialuekohtai-

sissa tehtävämäärissä, ja Pietarsaaren osalta myös tilastoidussa palvelutasossa. 

 

Tehtävämäärissä on tapahtunut muutoksia. Yleinen kansallinen trendi on, että ensihoitoteh-

tävien määrä on kasvanut vuosittain jopa 5-10 %. 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella voimakkain nousu tapahtui 2013-2014, jolloin kaikkien 

ensihoitotehtävien määrä nousi 10,1 %, mutta tämän jälkeen nousu on taittunut, ollen 2,3 % 

vuosina 2014-2015 ja 1,7 % vuosina 2015-2016. 

A/B-tehtävien osalta määrä on ollut jopa laskeva vuodesta 2014 lähtien. 

 

Huomioitaessa kaikki ensihoitotehtävät, tehtävämäärä nousi sairaanhoitopiirin alueella 1,7 

%. Määrä laski 3,1 % eteläisellä ensihoitoalueella, ja nousi 3,5 % keskisellä ensihoitoalueella. 

Pohjoisella ensihoitoalueella määrä pysyi oleellisesti ennallaan (+0,6 %). 

 

Keskeisin huomio on näennäinen palvelutason lasku eteläisellä ensihoitoalueella, riskiluokan 

2 alueella, A/B-tehtävien 8- ja 15 minuutin tavoittamisessa. Tämä johtuu Kaskisista, jonka 

A/B-tehtävien määrä on pysynyt ennallaan, mutta ne ovat kunnan ainoaan riskiluokan 2 

ruutuun. A/B-tehtävämäärä riskiluokan 2 alueella on etelässä niin pieni, että tämä siirtymä 

vastaa 12,4 %:n muutosta koko ensihoitoalueella. Kaskisista ei ole edelleenkään löytynyt 

henkilöstöä ensivasteyksikköön, joten 8- ja 15 minuutin tavoittamisrajoihin ei pystytä. 

 

 

 

 

 

          jatkuu 
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Hallitus 108 19.6.2017 

Valtuusto 36 21.8.2017 

 

 

Raportissa perustellaan lyhyesti tehtävämääriin vedoten, miksi Kaskisiin  

ei perusteta/siirretä ambulanssia. 

 

 
SHP:n JOHT.: hallitus tutustuu raporttiin ja antaa sen valtuustolle  

tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

 

 

 

Valtuusto 36 21.8.2017 

 

 

 

§ 36 Vuoden 2016 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi 

 

Ensihoidon palvelutaso Vaasan sairaanhoitopiirissä 2016 

LIITE § 36 

 

 

HALL:  antaa raportin valtuustolle tiedoksi. 

 

 

VALT:   
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§ 113 Kuntayhtymän takauksen myöntäminen Medbit Oy:lle 

 

HJ 35 

Vaasan sairaanhoitopiiri on 1.1.2017 ulkoistanut ICT-toimintansa MedBit Oy:lle. Vaasan sai-

raanhoitopiirillä on 61 osaketta eli 7,32 % yhtiön osakkeista. Muut suuret omistajat ovat Var-

sinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Satakunnan sairaanhoitopiiri. 

 

ICT-laitteiden hankinta tapahtui aiemmin kuntayhtymän investointibudjetin kautta. MedBi-

tin toimintaperiaate on, että juoksevat ICT-investoinnit hoidetaan rahoitusleasingilla. Lea-

singin myöntävä rahoituslaitos vaatii kuitenkin vakuuden rahoituslaitoksen myöntämälle li-

miitille. Vakuus voidaan järjestää eri tavoin ja jotta eri käyttäjiä kohdeltaisiin oikeudenmu-

kaisesti on päätetty, että vakuudesta koituva kustannus rasittaa käyttäjää. Muut sairaanhoi-

topiirit ovat järjestäneet asian niin, että valtuusto myöntää omaa sairaanhoitopiiriä koskevil-

le leasinglaitteille tietynsuuruisen takauksen. Tällainen takaus on MedBit Oy:n rahoituslai-

toksen hyväksymä. Jos valtuusto myöntää takauksen, vakuudesta ei koidu kuluja. On lasket-

tu, että 5 000 000 euron takaus riittää Vaasan sairaanhoitopiirille. 

 

Kuntalain 14. §:n 2. momentin 9. kohdan mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai 

muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Valtuusto voisi myöntää tämän takauksen siitä 

syystä, että kuntayhtymä on osakas yhtiössä ja saisi tällä tavalla pienennettyä omia kustan-

nuksia. MedBit Oy kilpailuttaa leasingluottonsa asianmukaisesti. 

 
 

HJ: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 5 000 000 euron 

omavelkaisen takauksen MedBit Oy:n Vaasan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymälle leasingmenettelyllä tekemistä ICT-hankinnoista. 

Takaussitoumus on voimassa vuoden 2019 loppuun. Hallintojoh-

taja valtuutetaan päättämään erillisistä yksityiskohdista, jotka 

liittyvät takauksen myöntämisen ehtoihin. 

 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga ilmoitti olevansa esteel-

linen eikä osallistunut asian käsittelyyn. 

 

 

 

        jatkuu 
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§ 37 Kuntayhtymän takauksen myöntäminen Medbit Oy:lle 

 

HALL: ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 5 000 000 euron omavel-

kaisen takauksen MedBit Oy:n Vaasan sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymälle leasingmenettelyllä tekemistä ICT-hankinnoista. 

Takaussitoumus on voimassa vuoden 2019 loppuun. Hallintojoh-

taja valtuutetaan päättämään erillisistä yksityiskohdista, jotka 

liittyvät takauksen myöntämisen ehtoihin. 

 

 

VALT:  

 

 

 


