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Asiasivu 3(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 21-23 29.11.2018

§ 21 Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen.

VALT:

§ 22 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen

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

LIITE § 22

HALL: ehdottaa että nimenhuuto suoritetaan ja että ääniluettelo vahvis-
tetaan liitteen mukaisesti

VALT:

§ 23 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen

VALT:



Asiasivu 4(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 24-25 29.11.2018

§ 24 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:

§ 25 Pöytäkirjan tarkastaminen ja sen asettaminen nähtäväksi

Hallintosäännön 104. §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuutettua.
Tarkastamisen jälkeen valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävänä kuntayhtymän verkkosi-
vuilla siten kuin kuntalain 140. §:ssä säädetään.

HALL: ehdottaa, että valtuusto valitsee Per Hellmanin ja Katarina
Holmqvistin pöytäkirjantarkastajiksi.

VALT:



Asiasivu 5(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 173 12.11.2018
Valtuusto   26 29.11.2018

§ 173 Hallituksen selvitys arviointikertomuksen kommenteista vuonna 2017

Shp:n joht. 59

Valtuusto päätti arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä 18.6.2018 pyytää hallitukselta
selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämistä kommenteista, jotka
on annettu 15 suosituksen muodossa. Lisäksi valtuusto pyytää hallitukselta selvitystä niin, et-
tä selvitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa marraskuussa 2018, minkä jälkeen se
annetaan tarkastuslautakunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslauta-
kunnan kootut kommentit ovat liitteessä.

Tarkastuslautakunnan kommentit vuoden 2017 arviointikertomuksessa
LIITE § 173

Tarkastuslautakunta on koonnut huomionsa ja suosituksensa 15 kohdan luetteloksi. Kom-
mentit ovat alla olevassa listauksessa samassa järjestyksessä kun arviointikertomuksessa ne
on esitetty.

1) Hallitus tuo esiin, että johdon tiedotus-, keskustelu ja vaikuttamistunteja on pidetty sään-
nöllisesti. Tilaisuudet on myös videoitu, että koko henkilöstö voi niitä jälkikäteen katsoa.
Hallitus kannustaa henkilöstöä tuomaan vielä aktiivisemmin kehittämisideoita tilaisuuksis-
sa.

2) Hallitus säännöllisesti seuraa erikoissairaanhoidon laatuarvioita ja laatujärjestelmän mu-
kaisesti on sitouduttu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.  Kustannussäästöjen osalta tul-
laan edelleen pitämään kiinni VKS 2025 mukaisesta säästötavoitteesta, vaikka muutaman
vuoden ajan ei ole kyetty tekemään säästöjä.

3) Hallitus on tehnyt tiiviimpää yhteistyötä koko keskussairaalan virkamiesjohdon kanssa ja
29.8 pidettiin yhteinen arviointipäivä, jotta pystyttäisiin vielä paremmin varmistamaan toi-
mintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

4) Hallitus käy säännöllisesti kokouksissaan läpi välitilinpäätöksiä ja kiinnittää nyt suurem-
paa huomiota valtuuston vahvistamiin sitoviin määrärahoihin ja sitovuustason koko toimin-
tavuoden ajan.

jatkuu



Asiasivu 6(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 173 12.11.2018
Valtuusto   26 29.11.2018

§ 173 Hallituksen selvitys arviointikertomuksen kommenteista vuonna 2017, jatkuu

5) Lautakunnan esittämä toive huomioitiin vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman te-
kemisessä. Koko organisaatiolla on yhteiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mitta-
rit vuodelle 2019. Jokaisella palvelualueelle on laadittu organisaation strategisten tavoittei-
den pohjalta omat tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit vuodelle 2019.

6) Hallitus on käsitellyt säännöllisesti kokouksessaan asiakasraadin julkilausumat ja toi-
menpiteet sekä arviointipäivässä 29.8 kokonaisuudessaan asiakastyytyväisyyttä. Hallitus ke-
hittää myös näiden raportointia osana tilinpäätöstä.

7) Hallitus on samaa mieltä, että myös etäkoulutuksena verkkokoulutuksen muodossa suori-
tetut koulutukset tulee saada rekisteröityä ja sitoutuu kehittämään järjestelmiä siihen suun-
taan.

8) Hallitus on tiedostanut lautakunnan kriittisyyden selkeiden mittareiden puuttumisen ja
tavoitetasojen asteittaiseen alentamiseen. Teemasta keskusteltiin arviointipäivässä 29.8. Ke-
hityskeskusteluiden tavoite % on nyt nostettu takaisin (100%) ja hallitus on viestittänyt sel-
keästi virkamiehille, että kehityskeskustelut tulee käydä henkilökohtaisesti jokaisen työnteki-
jän kanssa.  Sen lisäksi muitakin kehityskeskusteluja esimerkiksi yksiköiden jatkuvan kehi-
tyksen keskusteluita tulee käydä.  Hallitus kuitenkin tuo myös esiin, että toimivien mittarei-
den löytäminen ei aina ole terveydenhuollossa helppoa ja myös tavoitetasojen laatiminen ei
aina osu kohdalleen ja ajoittain vaatii korjaamista.

9) Hallitus on huomioinut arviointiraportin kommentin ja nostanut Lean-menetelmän käyt-
tötavoitteen  50 % yksiköistä. Keskussairaalassa tullaan kouluttamaan kaikki sairaanhoidon
hallinnon ja hallinnon päälliköt ja kehittäjät lean menetelmään.

10) Hallitus kehittää laaturaportin julkaisu- ja raportointiprosessia tiiviimmäksi osaksi toi-
minta- ja taloussuunnitelmaprosessia.

11) Hallitus onnittelee vuoden 2017 tunnustuksen saanutta kirurgian poliklinikkaa ja kan-
nustaa jatkamaan hyvää kehittämistyötä.

12) Hallitus on samaa mieltä sisäisen tarkastuksen merkityksestä ja riittävistä resursseista.
Ja organisaatiossa on tehty järjestelyjä riippumattomuuden ja resurssien riittävyyden tur-
vaamiseksi kehittämällä henkilön työnkuvaa.   Asiaa käsitellään myös säännöllisesti.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 173 12.11.2018
Valtuusto   26 29.11.2018

§ 173 Hallituksen selvitys arviointikertomuksen kommenteista vuonna 2017, jatkuu

13) Hallitus on edelleen pyrkinyt kehittämään strategista ohjausprosessia ja tavoitteenasette-
lua tiiviimmällä yhteistyöllä koko keskussairaalan johdon kanssa. Lisäksi kuntayhtymän joh-
toryhmä sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ovat tavanneet ulkopuolisia konsult-
teja, jotta on tarpeeksi laajalla näkökulmalla pystytty tarkastelemaan toiminnan tulevia
mahdollisuuksia ja riskejä.

14) Hallitus on pyrkinyt viemään eteenpäin kiinteistöjen myymistä tai luovuttamista, mutta
kuten lautakunta toteaa, ovat prosessit pitkällisiä. Edistymistä on kuitenkin tapahtunut. Li-
säksi virkamiehet käyvät pitkäntähtäimen tilojen kokonaiskäytön arviointia jatkuvasti ja sitä
on käyty läpi myös yhdessä hallituksen kanssa.

15)  Hallitus  on  myös  erittäin  tyytyväinen  vuoden  2017  kokonaistulokseen.  Mutta  on  myös
joutunut kiinnittämään huomiota henkilöstön jaksamiseen ja sen tähden joitain korjauksia
henkilöstöresursoinnissa on jouduttu tekemään. Hallitus tuo kuitenkin esiin, että VKS 2025
säästötavoite on yhä olemassa ja sen eteen tehdään töitä.

SHP:n JOHT.:  hallitus antaa selvityksen valtuustolle.

  HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________

jatkuu



Asiasivu 8(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto   26 29.11.2018

§ 26 Hallituksen selvitys arviointikertomuksen kommenteista vuonna 2017

Tarkastuslautakunnan kommentit vuoden 2017 arviointikertomuksessa
LIITE § 26

HALL: Valtuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

VALT:



Asiasivu 9(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 169 12.11.2018
Valtuusto   27 29.11.2018

§ 169        Lisäys hallintosääntöön uuden palvelualueen perustamisen johdosta

HJ 45
Väestö vanhenee ja kotona asumista halutaan tukea, niinpä kuntoutuksella ja potilaan toi-
mintakykyä ylläpitävällä toiminnalla on yhä keskeisempi tehtävä. Myös maakunta- ja sote-
uudistuksen yhteydessä on tärkeää, että kuntoutukseen liittyvät palveluketjut ja palveluko-
konaisuudet tulevat kuvatuiksi. Vaasan sairaanhoitopiiri valmistautuu jo nyt tulevaan perus-
tamalla vuoden 2019 alussa kuntoutukselle oman palvelualueen, johon kuuluvat fysiatrian
osasto, lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutusohjaajat, apuvälinekeskus sekä terapeuttien ja
asiantuntijoiden yksikkö. Apuvälinekeskus palvelee jo nyt koko aluetta.

Organisaatiomuutos edellyttää hallintosäännön 3. luvun 12. pykälän täydentämistä niin, että
siihen lisätään kuntoutuksen palvelualue.

HJ:                ehdottaa, että hallintosäännön 3. luvun 12. pykälään li-
sätään kuntoutuksen palvelualue ja että asia asia siirtyy
valtuuston päätettäväksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________

§ 27        Lisäys hallintosääntöön uuden palvelualueen perustamisen johdosta

HALL: ehdottaa että valtuusto hyväksyy ehdotetun lisäyksen.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 96 11.6.2018
Valtuusto 28 29.11.2018

§ 96 Vuoden 2017 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi

Shp:n joht 29

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen on laatinut raportin ensihoitopalvelun toteutumisesta
vuonna 2017. Toteumaa verrataan valtuuston hyväksymään suunnitelmaan.

Ensihoidon palvelutaso Vaasan sairaanhoitopiirissä 2017 LIITE § 96

Ensihoitopalvelun valmius muuttui vuoden 2017 alussa siten, että keskisen ensihoitoalueen
perustason yksikkö ERP132 jäi pois valmiudesta. ERP132 oli valmiudessa päivittäin klo 8-16.
Muita  muutoksia  valmiudessa  ei  ole  tapahtunut.  Tehtävämäärä  nousi  4,8  %  vuoteen  2016
verrattuna.

Ensihoidon palvelutaso pysyi oleellisesti ennallaan vuoteen 2016 verrattuna, ja täyttää sai-
raanhoitopiiritasolla tarkasteltuna palvelutasopäätöksessä asetetut tavoitteet. Perustason
päiväyksikön toiminnan lakkauttaminen ei ole heikentänyt palvelutasoa. Palvelutasotavoit-
teeseen ei päästy eteläisellä ensihoitoalueella.

Jatkossa palvelutason raportointi tullaan toteuttamaan 1.1.2018 voimaan astuneen ensihoi-
toasetuksen mukaisella tavalla.

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen esittelee kokouksessa raportin tarkemmin.

SHP:n JOHT.: hallitus perehtyy raporttiin  ja antaa sen valtuustolle tiedoksi

HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
Monica Sirén-Aura poistui klo 10.45 asian käsittelyn jälkeen.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Valtuusto 28 29.11.2018

§ 28 Vuoden 2017 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi

Ensihoidon palvelutaso Vaasan sairaanhoitopiirissä 2017.

Liitteenä raportti LIITE § 28

HALL: ehdottaa että valtuusto merkitsee arvioinnin tiedoksi.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 170 12.11.2018
Valtuusto 29 29.11.2018

§ 170 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle
1.1.2019-31.12.2019

JYL 13

Uuden asetuksen mukaan palvelutasopäätös tulee tehdä vuosittain. TYKS-
erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmä on  laatinut  ja osaltaan hyväksynyt
sairaanhoitopiirien palvelutasopäätökset vuodelle 2019.

Palvelutasopäätös vuodelle 2018 tehtiin perustuen FinnHEMS Oy:n suorittamaan ris-
kialueluokitukseen ja palvelutasoanalyysiin (vuoden 2016 aineiston perusteella). FinnHEMS
Oy lopetti 2018 alussa analyysien suorittamisen. Tarkoituksena oli, että uuden hätäkeskus-
tietojärjestelmä ERICA:n käyttöönoton myötä STM olisi ottanut vastuun riskialueluokituk-
sen ja palvelutasoanalyysien laatimisesta. ERICA:n käyttöönotto kuitenkin viivästyi, ja väli-
aikaisena ratkaisuna HUS (yhteistyössä CGI:n kanssa) vastaa toistaiseksi näistä toiminnois-
ta.

HUS:n tekemä riskialueluokitus poikkeaa aiemmasta. STM:n hyväksynnällä HUS:n asian-
tuntijat ovat muuttaneet hieman riskialueluokituksen perusteita, minkä vuoksi riskialuekoh-
taisten ruutujen määrä on hieman muuttunut. Palvelutasopäätöstä on päivitetty tältä osin,
kuten myös liitteenä olevaa riskialuekarttaa.

Myös HUS:n analyysimalli poikkeaa FinnHEMS Oy:n käyttämästä. Oleellisin ero on siinä, et-
tä HUS luokittelee tehtävät ensimmäisen hälytyskiireellisyyden mukaan, kun FinnHEMS Oy
käytti viimeistä ennen kohteen saavuttamista tiedossa ollutta hälytyskiireellisyyttä. Jos yk-
sikkö lähtee hälytysajona B-tehtävälle, mutta hätäkeskus laskee saamiensa lisätietojen perus-
teella tehtävän C-kiireellisyyteen, ajaa yksikkö loppumatkan kohteeseen normaaliajona (ja
tavoittamisviive pitenee). Tällöin HUS analysoi viiveen B-kiireellisyyden tehtävänä (tavoitet-
tava  mahdollisimman  nopeasti),  ja  FinnHEMS  Oy  puolestaan  analysoi  kyseisen  viiveen  C-
kiireellisyyden tehtävänä (tavoittamisviivetavoite 30 minuuttia). Asialla on suurin merkitys
tavoittamisviivetavoitteiden toteutumiseen ajomatkan ollessa pitkä.

Todettiin, että verrattaessa vuoden 2016 osalta uutta ja vanhaa analyysitapaa, uusi tapa tuot-
ti pidemmät tavoittamisviiveet. Asian ajateltiin johtuvan edellä mainitusta erosta käsitellä
tehtäviä. Palvelutasopäätösten tavoittamisviivetavoitteet osoittautuivat käytännössä mahdot-
tomiksi saavuttaa, koska tavoitteet oli asetettu vanhan analyysimallin tulosten mukaan.

jatkuu



Asiasivu 13(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 170 12.11.2018
Valtuusto   29 29.11.2018

§ 170 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle
1.1.2019-31.12.2019, jatkuu

Vasta 10.10.2018 ensihoidon ylilääkärikokouksessa havaittiin merkittävä laadullinen virhe.
Ilmeni, että CGI:n palvelimelle ei oltu siirretty ensivasteyksiköiden tietoja. Palvelutasoana-
lyysi osoitti siten ainoastaan ambulanssien saapumisviiveen, eikä siinä huomioitu ensivas-
teyksiköiden tavoittamisviiveitä kuten asetus edellyttää, ja kuten FinnHEMS OY oli omissa
analyyseissään tehnyt. Harvaan asutuilla seuduilla, etenkin etäällä ambulanssien asemapai-
koista, ensivasteyksiköillä on keskeinen rooli tavoittamisviiveiden lyhentämisessä.

Havaittua virhettä ei vielä ole saatu korjattua, eikä sairaanhoitopiireillä ole tällä hetkellä tie-
toa todellisesta asetuksen mukaisesta palvelutasosta. Huomioiden että palvelutasopäätökset
tulee saada käsiteltyä sairaanhoitopiireissä siten että palvelutasopäätös on voimassa ensi
vuoden alusta, erityisvastuualueemme ensihoitokeskuksen ohjausryhmä päätti kokoukses-
saan (23.10.2018) säilyttää vuoden 2018 palvelutasopäätöksen ennallaan, päivittäen ensi
vuoden palvelutasopäätökseen ainoastaan muuttuneet perustiedot (taulukko 1) ja ris-
kialuekartat (liite 1). LIITE § 170

JYL: ehdottaa, että hallitus hyväksyy Vshp:n kuntayhtymän ensihoi-
don palvelutasopäätöksen alalle 1.1.2018-31.12.2018 ja vie sen
edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

  HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________

§ 29 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle
1.1.2019-31.12.2019

Ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2019-31.12.2019
LIITE § 29

HALL: ehdottaa että valtuusto hyväksyy Vshp:n kuntayhtymän ensihoi-
don palvelutasopäätöksen ajalle 1.1.2019–31.12.2019 hallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti.

VALT:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 115 27.8.2018
Valtuusto  30 29.11.2018

§ 115 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 38

Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen 21. toukokuuta 2018 kokouksessaan käymän
puitekeskustelun ja VKS 2025 -hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta.

Tiukasta talousarviokurista huolimatta emme ole vielä onnistuneet pääsemään kulutasolle,
joka hallituksen puitekeskustelussa asetettiin talousarviotyön tavoitteeksi. Tavoitteena oli pi-
tää kulujen kasvu 2,2 prosentissa eli runsaassa 5 milj. eurossa. Nykytilanteessa toimintakulut
nousevat yhteensä 5,6 milj. euroa, mutta tulojen vähentyessä toiminnan nettotulos tulee
olemaan 6,1 milj. euroa suurempi kuin 2018. Oman toiminnan kulut nousevat 4,6 milj. euroa
eli  2,4  %,  ja  toiminnan nettotulos  3,1  % eli  5,1  milj.  euroa.  Nykytilanteessa  on  siis  edelleen
laskettu, että muissa laitoksissa annetun hoidon kulut kasvavat 1 milj. eurolla. Tilannetta
seurataan syksyn aikana, jotta ostopalveluille voidaan laatia realistinen talousarvio.

Talousarvion kasvu johtuu muun muassa lääkekulujen noususta, sopimustenmukaisista pal-
kankorotuksista, PET-CT:n käyttämiseen tarvittavasta henkilöstöstä ja materiaaleista sekä
leasing-kuluista. Ehdotukseen ei sisälly muita uusia resursseja, vaikka organisaatiossa onkin
patoutunutta tarvetta uusiin toimiin, mutta tätä asiaa ei ole vielä käsitelty.

Oman toiminnan kulut nousevat mahdollisesti vielä, kun mielenterveys- ja päihdehuollon
toimintoja siirtyy Vaasan kaupungilta meille.  Niiden koko ja laajuus on vielä käsiteltävänä.
Toiminta on joka tapauksessa kustannusneutraalia eikä vaikuta muuhun kuntalaskutukseen.
Mitään suuria rakennemuutoksia ei ole suunnitteilla, sillä useimmat muutokset ovat riippu-
vaisia uusista tarkoituksenmukaisista tiloista. H-talon käyttöönoton jälkeiset investoinnit on
sisällytettävä jo nyt suunnitelmaan, sillä ne siirtyvät mahdollisesti Maakuntien tilakeskuksel-
le.  Sairaanhoitopiiri huolehtii koko investointisuunnitelmasta rahoituksineen ennen siirtoa,
sillä näin varmistetaan, että toteutus tapahtuu suunnitellusti.

Investointiehdotus on noin 43,5 milj. euroa nykyisten laskelmien mukaan, mutta investoin-
nit käydään vielä läpi yksityiskohtaisesti ja asetetaan tärkeysjärjestykseen. Uuden H-talon
osuus on 25 milj.  euroa ja muiden kiinteistöinvestointien 10 milj.  euroa. Loput kulut muo-
dostuvat laitteista ja it-ohjelmista.

Ehdotus käyttötalousarvioksi LIITE § 115

jatkuu



Asiasivu 15(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 115 27.8.2018
Valtuusto  30 29.11.2018

§ 115 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

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 keskusteli talousarviosta yleisesti.
Päätettiin, että hallitus tekee Vaasan kaupungin ja ammattikor-
keakoulu VAMKin edustajille aloitteen neuvotteluista, joilla osal-
taan pyritään varmistamaan sairaanhoidon henkilöstön saata-
vuus alueella myös tulevina vuosina.
Päätettiin myös keskustella Vaasan kaupungin edustajien kanssa
siirtoviivepotilaita koskevasta prosessista.

________

jatkuu



Asiasivu 16(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 128 17.9.2018
Valtuusto  30 29.11.2018

§ 128 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 42
Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen käymien puitekeskusteluiden ja myöhem-
pien keskusteluiden sekä VKS 2025 -hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta.
Käsiteltävänä olevassa talousarvioehdotuksessa on arvioitu, että oman toiminnan nettokulut
ovat 5,9 milj. euroa eli 3,6 % enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Ehdotukseen sisäl-
tyy parikymmentä uutta toimea ja nelisenkymmentä virkanimikemuutosta. Mahdollisiin pal-
kantarkistuksiin on tällä hetkellä varattu 3,28 % lääkäreiden palkkoja ja 2,37 % muita henki-
löstöryhmiä varten sekä ylimääräinen 245 000 euron erä, jolla palkkoja voidaan nostaa kil-
pailukykyiselle tasolle.  Palkankorotukset nousevat noin 2,3 milj. euroon, ja kasvavat henki-
löstöresurssit aiheuttavat noin 1 milj. euron kulut. Ehdotuksessa on huomioitu henkilösivu-
kulujen lasku. Muista korotuksista voidaan mainita lääkekulut (1 milj. euroa), PET-CT-
leasing- ja materiaalikulut (0,5 milj. euroa) sekä tutkimusavustukset (0,2 milj. euroa). Lisäk-
si ehdotukseen sisältyy joitakin suuria it-hankintoja, jotka kuormittavat ostopalveluita. Net-
tokulujen kasvuun vaikuttaa myös myyntituottojen väheneminen muualta kuin kuntalasku-
tuksesta.

Oman toiminnan kuluihin lisätään myös kulut, jotka syntyvät Vaasan kaupungin mielenter-
veys- ja päihdehuollon siirtämisestä. Toiminta on kunnille kustannusneutraalia eli Vaasan
kaupungille ei tule lisäkuluja, ja siirto ei vaikuta muihin kuntiin elleivät ne mahdollisesti osta
palveluita toimialalta. Hoidolle muissa laitoksissa varataan edelleen 1 milj. euron lisäys,
vaikka elokuun tilaston mukaan kasvu on huomattavasti suurempaa.
Investointeihin on varattu nykyisissä laskelmissa noin 41,5 milj. euroa, mutta ennen lopullis-
ta versiota tehdään vielä uudelleenjärjestelyitä.  Uuden H-talon osuus on 25 milj. euroa ja
muiden kiinteistöinvestointien 10 milj. euroa. Loput kulut muodostuvat laitteista ja it-
ohjelmista. Seuraavan viiden vuoden investointiohjelman kulut ovat 200 milj. euroa. Lisäksi
saneeraus- ja kunnostusohjelman kulut ovat arviolta 55 milj. euroa.

Kooste käyttötalousarviosta on liitteenä. LIITE § 128

SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta
 jatkokäsittelyn perustaksi.  Investointibudjetin taso ja suurten
 investointien toteuttamisaikataulu suunnitelmakauden aikana
 ratkaisee sen, miten rakenne-muutokset voidaan toteuttaa. Hal-
 litus keskustelee talousarviosta ja panee asian pöydälle seuraa-
 vaa kokousta varten.

HALL: Hallitus keskusteli talousarviosta ja pani asian pöydälle seuraa-
vaa kokousta varten.
________ jatkuu



Asiasivu 17(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus       143                       1.10.2018
Valtuusto   30 29.11.2018

§ 143     Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 49
Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen käymien kehyskeskusteluiden ja myö-
hempien keskusteluiden pohjalta, ja suunnitelmaa on täydennetty joillakin suunnitelma-
teksteillä.
Käsiteltävänä olevassa talousarvioehdotuksessa on arvioitu, että oman toiminnan netto-
kulut ovat 4,8 milj. euroa eli 2,9 % enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Ehdotukseen sisältyy kuusitoista uutta toimea, kaksi lakkautettavaa toimea sekä nelisen-
kymmentä virkanimikemuutosta,  joiden yhteenlasketut kulut ovat 0,6 milj.  euroa. Sopi-
mustenmukaisten palkankorotusten ja henkilösivukulujen vähenemisen lisäksi ehdotuk-
sessa on huomioitu lääkekulujen kasvu, PET-CT-kulut leasingvuokran ja materiaalikulu-
jen muodossa sekä tutkimusapurahojen kasvu. Nettokulujen kasvuun vaikuttaa myös
myyntituottojen väheneminen muualta kuin kuntalaskutuksesta. Muissa laitoksissa anne-
tun hoidon kulujen arvioidaan kasvavan 1,5 milj. eurolla.

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa ei ole vielä huomioitu suunnitteilla olevia toiminto-
jen siirtoa: Pietarsaaren laboratoriota ja mielenterveys- ja päihdehuollon siirtoa Vaasan
kaupungilta. Toiminta on kunnille kustannusneutraalia eli piirin pohjoisosalle tai Vaasan
kaupungille ei tule lisäkuluja, sillä niiden oma toiminta vähenee vastaavalla summalla ei-
kä siirto vaikuta myöskään muihin kuntiin elleivät ne mahdollisesti osta palveluita toimi-
alalta. Kokonaiskulut kasvavat kuitenkin noin 11 milj. eurolla, ja kyseessä olevien virkojen
ja toimien määrä on noin 100. Lisäksi tulevat lisäpanostukset it-toimintaan, mistä syntyy
5 milj. euron kulut. Niihin sisältyvät muun muassa potilastietojärjestelmän kilpailutus,
osia UNA-alustasta sekä muut panostukset nykyiseen toimintaan. Osa näistä kuluista (ai-
nakin UNA ja APTJ) aktivoidaan, sillä ne koskevat tulevaisuuden investointeja, jotka jat-
kuvat useiden vuosien ajan.

Investointiehdotuksen kulut nousevat noin 41,5 milj. euroon. Uuden H-talon osuus on
25 milj. euroa ja muiden kiinteistöinvestointien 10 milj. euroa. Loput kulut muodostuvat
laitteista ja it-ohjelmista. Seuraavan viiden vuoden investointiohjelman kulut ovat
200 milj. euroa. Lisäksi saneeraus- ja kunnostusohjelman kulut ovat arviolta 55 milj. eu-
roa. Myös it-investoinnit tulevat tulevina vuosina maksamaan useita kymmeniä miljoonia
euroja vuosittain, kun uusia järjestelmiä otetaan käyttöön.

Kooste käyttötalousarviosta on liitteenä. LIITE § 143

jatkuu



Asiasivu 18(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 143 1.10.2018
Valtuusto   30 29.11.2018

§ 143 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

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

HALL: hallitus keskusteli talousarviosta ja pani sen pöydälle seuraavaa
kokousta varten.
________

jatkuu



Asiasivu 19(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 154 29.10.2018
Valtuusto   30 29.11.2018

§ 154 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 53
        Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen.
        Suunnitelmatekstejä ja numero-osaa on täydennetty palvelu- ja vastuualuekohtaisilla tiedoil
        la ja suoritetavoitteilla. Kaikkia sisäisiä siirtoja ei ole vielä tehty, joten kuntien erikoisalakoh
        taiset luvut puuttuvat.

Pietarsaaren laboratoriotoiminta sisältyy ehdotukseen, kun taas päihde- ja mielenterveys-
huollon suunniteltua yhdistämistä ei ole sisällytetty ehdotukseen, sillä Vaasan kaupunki ei
ole vielä tehnyt päätöstä toiminnan siirtämisestä.

Avohoito kasvaa edelleen, kun taas vuodeosastohoito vähenee aiempiin vuosiin verrattuna.

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat yhteensä 244,5 milj.  euroa eli  ne nousevat 3,2 %
vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat 2,5 % siten, että
oman toiminnan laskutus kasvaa 2,4 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilas-
kutuksen arvioidaan nousevan 3,1 % eli 1,1 milj. euroa. Jäsenkuntien kokonaislaskutuksen
arvioidaan olevan 208,2 milj. euroa, joten nousua on 2,5 % vuoden 2018 talousarvioon ver-
rattuna.

Toimintakulut ovat yhteensä 233,8 milj. euroa, jossa on lisäystä 3,1 % vuoden 2018 talousar-
vioon  verrattuna.  Oman  toiminnan  kulut  ovat  197,6  milj.  euroa,  jossa  kasvua  on  3,1  %  eli
6 milj. euroa  vuoden 2017 talousarvioon verrattuna.

Kuluista 3 milj. euroa aiheutuu Pietarsaaren laboratorion toiminnasta.  Henkilöstökulut ovat
yhteensä 110,3 milj.  euroa, jossa on nousua 0,1 %. Vuoden 2019 talousarvioehdotus ei  kui-
tenkaan tältä osin ole vertailukelpoinen vuoden 2018 talousarvion kanssa, sillä toimintoja on
sekä ulkoistettu että siirretty meille (PS:n laboratoriotoiminta), minkä lisäksi on tehty suuria
yleiskorotuksia palkkoihin mutta myös vähennyksiä henkilösivukuluihin. Virkojen ja toimien
määrä on kasvanut 37,75:llä, kun laboratoriotoiminta on yhdistetty (23,75 kpl) ja uusia vir-
koja ja toimia on perustettu (16 kpl). Ehdotukseen sisältyy nelisenkymmentä virkanimike-
muutosta.

Ostopalvelumäärärahat, pois lukien hoito muissa laitoksissa, ovat 43,7 milj. euroa. Nousua
on 9,9 % mutta tähän pätevät samat perustelut kuin henkilöstökuluihin: toiminnan ulkois-
taminen näkyy ostopalvelukulujen kasvuna, mutta suunniteltu PET-CT-toiminta pienentää
samalla ostettujen tutkimusten kuluja. Muissa laitoksissa annetun hoidon määräraha nousee
3,1 % eli 1,2 milj. euroa.

jatkuu



Asiasivu 20(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 154 29.10.2018
Valtuusto   30 29.11.2018

§ 154 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

Aineiden ja tarvikkeiden määrärahat kasvavat 3,8 % eli 1,5 miljoonaa euroa. Apteekkitarvik-
keiden  määräraha  kasvaa  1,4  milj.  euroa  ja  röntgen-  ja  laboratoriotarvikkeiden  määräraha
0,7 milj. euroa, kun taas lääkinnällisten kuntoutustarvikkeiden määräraha pienenee 0,3 milj.
euroa.

Rahoituksen nettokulut voidaan lainanoton kasvusta huolimatta pitää vuonna 2019 samalla
tasolla kuin vuoden 2018 budjetoinnissa, sillä korkotason odotetaan olevan vielä ensi vuonna
alhaisella tasolla ja korkokulut ovat olleet huomattavasti pienemmät kuin mitä vuodeksi
2018 budjetoitiin.

Investointiehdotuksen määrärahat nousevat noin 44,6 milj. euroon. Uuden H-talon osuus on
28,2 milj. euroa ja muiden kiinteistöinvestointien 9,7 milj. euroa. Loput summasta eli
6,8 milj. euroa muodostuu laite- ja it-ohjelmakuluista. Seuraavan viiden vuoden investoin-
tiohjelman kulut ovat 200 milj. euroa. Lisäksi saneeraus- ja kunnostusohjelman kulut ovat
arviolta 55 milj.  euroa. Myös it-investointien kulut nousevat tulevina vuosina useisiin kym-
meniin miljooniin euroihin vuodessa, kun uudet järjestelmät otetaan käyttöön. Uuden poti-
lastietojärjestelmän talousarvio on saatavilla vasta viikon 43 lopussa, jonka jälkeen inves-
tointisuunnitelma päivitetään lopullisilla luvuilla.

Ennen kuin lopullinen talousarvio voidaan lyödä lukkoon, on vielä selvitettävä joitakin rahoi-
tusyksityiskohtia, sillä maakuntauudistus ja sen aikataulu aiheuttavat suurta epävarmuutta.
Jos uudistus ei toteudu, meidän on sovittava uuden H-talon kustannusten jakamisesta Vaa-
san kaupungin kanssa sekä uuden potilastietojärjestelmän kustannusten jakamisesta, sillä se
palvelee myös piirin perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa eikä siten voida sisällyttää eri-
koissairaanhoidon hintoihin. Lopulliset rahoituspäätökset tehdään keväällä 2019 H-talon lo-
pullisen kustannusarvion hyväksymisen yhteydessä.

Talousarvio LIITE § 154

SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta
   jatkokäsittelyn perustaksi. Hallitus keskustelee talousarviosta
   ja panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten.

  HALL:    hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
   ________

jatkuu



Asiasivu 21(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 162 12.11.2018
Valtuusto   30 29.11.2018

§ 162 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 56

Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen.

Suunnitelmatekstejä on täydennetty, ja myös numero-osaa on täydennetty palvelu- ja vas-
tuualuekohtaisilla 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 29.11.2018.

Toimintavolyymi vastaa suunnilleen aiempien vuosien volyymiä, ja toiminnassa siirrytään
yhä avohoitopainotteisempaan hoitoon sekä somatiikassa että psykiatriassa. Sekä psykiatri-
an hoitopäivien että drg-pakettien määrän arvioidaan vähenevän. Vuodeosastotoiminnassa
ei ole tapahtunut organisaatiomuutoksia, mutta vuodepaikkojen määrä on vähentynyt kol-
mella.

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat yhteensä 244,4 milj.  euroa eli  ne nousevat 3,2 %
vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat 2,5 % siten, että
oman toiminnan laskutus kasvaa 2,4 % ja muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutus
kasvaa 3,1 %. Jäsenkuntien kokonaislaskutus kasvaa 2,8 % eli 5,8 milj. euroa.

Toimintakulut ovat yhteensä 234,4 milj. euroa, jossa on lisäystä 3,4 % vuoden 2018 talousar-
vioon  verrattuna.  Oman  toiminnan  kulut  ovat  198,2  milj.  euroa,  jossa  kasvua  on  3,5  %  eli
6,6 milj. euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat 110,2 milj. eu-
roa, mikä on melko tarkalleen sama kuin 2018. Vuoden 2019 talousarvioehdotus ei  kuiten-
kaan ole verrannollinen vuoden 2018 talousarvioon, sillä toiminnan ulkoistaminen koskee
nyt koko vuotta, jolloin palkat vähenevät, mutta samalla ne myös nousevat, kun Pietarsaaren
laboratoriotoiminta on siirtynyt piirille. Lisäksi palkkoihin on tehty suuria yleiskorotuksia,
kun taas henkilösivukuluja on pienennetty. Virkojen ja toimien määrä on kasvanut 37,75:llä,
kun  laboratoriotoiminta  on  yhdistetty  (23,75  kpl)  ja  uusia  virkoja  ja  toimia  on  perustettu
(16 kpl). Ehdotukseen sisältyy nelisenkymmentä virkanimikemuutosta.

jatkuu



Asiasivu 22(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 162 12.11.2018
Valtuusto   30 29.11.2018

§ 162 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

 Ostopalvelumäärärahat, lukuun ottamatta hoitoa muissa laitoksissa, ovat 43,7 miljoonaa eu-
roa, jossa on lisäystä 9,9 % eli  3,9 miljoonaa euroa. Aine- ja tarvikekulut kasvavat 3,8 % eli
1,4 milj. euroa, mikä johtuu apteekkitarvikekulujen noususta. Kulujen muut nousut ja laskut
selittyvät pääasiassa toiminnan yhdistämisellä (enemmän laboratoriotarvikkeita) ja toimin-
nan ulkoistamisella (vähemmän elintarvikkeita). Ostopalvelukulut kasvavat yhteensä 5 milj.
eurolla eli 6,7 %.

Rahoituksen nettokulut kasvavat 0,9 milj. euroa vuonna 2019.  Lainanoton kasvusta huoli
  matta taso voidaan vielä pitää melko alhaisena, sillä korkotaso on edelleen äärimmäisen al
  hainen, joten korkokulut ovat olleet paljon pienemmät kuin vuodeksi 2018 budjetoitiin.

Vuoden 2019 investointimenot ovat yhteensä 59,4 milj. euroa.  Uutta H-taloa varten on va-
rattu 28,2 milj. euroa, joista 3 milj. euroa käytetään infrastruktuurin muuttamiseen. Muita
suuria kohteita ovat F-osan korjaus, jota varten on budjetoitu 3 miljoonaa euroa sekä X-talo,
jota varten on budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa. X-talon osalta siirretään 1,7 milj. euroa vuoden
2018 budjetoiduista varoista, joita ei tullakaan käyttämään. Pysäköintitalon lisäkerrosta var-
ten  on  budjetoitu  2,5  milj.  euroa.  Loput  määrärahoista,  2,8  milj.  euroa,  varataan  muihin
kiinteistöinvestointeihin. Laitteiden investointimääräraha on 4,2 milj. euroa ja it-järjestelmiä
varten on varattu 12,6 milj. euroa. Osa laitteista rahoitetaan lahjoituksin ja leasingilla. Kaikki
kiinteistöinvestoinnit rahoitetaan aluksi lainalla. H-talosta ja uudesta asiakas- ja potilastieto-
järjestelmästä päätetään keväällä 2019, kun lopulliset kustannuslaskelmat ovat saatavilla.

H-talo sisältyy Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan ja sairaanhoitopiiri suunnit-
telee ja johtaa hanketta siihen saakka, että lopullinen omistajarakenne on selvennyt. Suun-
nittelu on käynnistynyt, ja suunnittelukulut sisältyvät sairaanhoitopiirin talousarvioon. Itse
H-talon kokonaiskuluiksi on arvioitu noin 130 milj. euroa, mutta infrastruktuurin muuttami-
seen ja rakentamiseen varataan 9,8 milj. euroa ja uutta automaatiotekniikkaa varten 5,5 milj.
euroa. H-talon lisäksi muutetaan ja korjataan myös muita rakennuksia, muun muassa X-
taloa yhteensä 7,7 milj. eurolla, F-osaa 21,3 milj. eurolla, ruokasalia 2,5 milj. eurolla sekä C-
rakennusta  6  milj.  eurolla.  Kulut  ovat  yhteensä  noin  185  miljoonaa  euroa  vuosina  2019–
2022. Sen jälkeen aloitetaan muiden rakennusten saneeraukset 67 milj. eurolla.

Taloussuunnitelma LIITE § 162

jatkuu



Asiasivu 23(26)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 162 12.11.2018
Valtuusto   30 29.11.2018

§ 162 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että

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

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2019 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 5 000 000 eu-
roa eli 29,46 euroa asukasta kohti tasausmaksuna.

c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytystieto-
keskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja lääkitys,
lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, kuntoutus-
tarvikkeista koituvat kulut, alueellisen apuvälinekeskuksen toimin-
ta, alueellisen terveydenhuoltorekisterin ja perusterveydenhuollon
yksikön ylläpito sekä hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat ku-
lut.  Vuoden 2019  jäsenmaksu on  50,03  euroa  asukasta  kohti.  Ko-
konaiskulut ovat  8 491 785 euroa.

d. Ensihoitopalvelun nettokulut 8 455 282 euroa peritään maksuna,
joka on 49,81 euroa asukasta kohti.

e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen
32,85 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista.

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

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu
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Hallitus 162 12.11.2018
Valtuusto   30 29.11.2018

§ 162 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena.

h. Peruspääomasta 1.1.2019 maksetaan 0,75 %:n korko, joka makse-
taan jäsenkunnille joulukuussa 2019.

i. Investointien rahoittamiseksi otetaan 20 milj. euron laina.

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

k. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettoku-
lut,  nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Hal-
litusta sitoo investointilistan jokainen kohta.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________

§ 30 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

Taloussuunnitelma LIITE § 30

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitel-
man ja siihen sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet halli-
tuksen ehdotuksen mukaisesti.

VALT:
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Valitusosoitus: kunnallisvalitus, kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä
Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto 29.11.2018

Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallis-
valituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi-
käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen teh-
nyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Pykälät:

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Asetettu nähtäville , pidetty saatavilla yleisessä tietoverkossa ajalla

Tiedoksianto asianosaiselle
asianosainen:
luovutustapa ja pvm:
mikäli luovutettu henk.koht., tiedoksisaajan allekirjoitus:

_________________________

Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-
dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä
-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän
virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-
lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-
vänä.
Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettä postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-
kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei kuitenkaan peritä
eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelus-
suhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asi-
oissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.


