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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Valtuusto 1-3 15.4.2019 

 
 
 
 

§ 1 Kokouksen avaus 

Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 

 

   

VALT:  

 

 

 

  

§ 2 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. 

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

 

LIITE § 2 

 

HALL: ehdottaa että nimenhuuto suoritetaan ja että ääniluettelo vahvis-

tetaan liitteen mukaisesti 

 

VALT:  

 

 

 

 

 

§ 3 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 

VALT:   
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Valtuusto 4 - 5 15.4.2019  

 
 
 
 

§ 4 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:  

 

 

 

 

 

 

§ 5 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 Johanna Holmäng ja Gunilla 

Jusslin pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

VALT:   
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Tarkastuslautakunta  47   21.3.2019  

Valtuusto   6   15.4.2019 

 

      

§ 47 Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2019-2020 sekä optio vuodelle 2021  

 

    Tarkastuslautakunta 13.12.2018 § 29  

    Tarkastuslautakunta 21.3.2019 § 47 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarkastuslautakunta 13.12.2018 § 29  

 

TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020 SEKÄ OPTIO 

VUODELLE 2021 

 

Tarjouspyyntöluonnos ruotsiksi   LIITTEET 2-4 

 
VSHP:n hallintosäännön 73 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakun-

nan esityksestä tilintarkastusyhteisön enintään kuuden tilikauden hallinnon ja 

talouden tarkastamista varten. Yhteisön on nimettävä vastuunalaiseksi tilintar-

kastajaksi JHT-tilintarkastaja. Nykyisessä sote- ja maakuntauudistuksen takia 

vallitsevassa epäselvässä tilanteessa tarkastuslautakunta katsoo, että on tarkoi-

tuksenmukaista valita tilintarkastusyhteisö vain vuosiksi 2019-2020.  

 

Liitteenä on tarjouspyyntöluonnos, joka perustuu aikaisempaan kilpailuttamis-

käytäntöön ml. joitakin muokkauksia. Palvelujen hankintaa koskeva optio vuo-

delle 2021 sisältyy, mutta se edellyttää erillistä päätöksentekoa. Määrällisesti 

luonnos sisältää 15 tarkastuspäivää käsittävien lakisääteisten tilintarkastuspal-

velujen vuosittaisen hankinnan. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä.   

 

Päätösesitys. Puheenjohtaja Heir:  

 

Tarkastuslautakunta päättää 

 

1. että hankinnassa käytetään avointa menettelyä hankintalain mukaan 
(1397/2016),  

2. hyväksyä tarjouspyyntöluonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi,  
3. hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen toimittaa tarjouspyynnön 

asianmukaisille tilintarkastusyhteisöille, jotka tarjoavat tilintarkastuspalve-
luja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain 
(1142/2015) mukaisesti ja ovat merkittyinä patentti- ja rekisterihallituksen 
tilintarkastajarekisterissä.  

    

Päätösesitys. Puheenjohtaja Heir: 

 

Päätös: Hyväksyttiin.  
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Tarkastuslautakunta  47 21.3.2019  

Valtuusto    6 15.4.2019  

 

 

 

§ 47 Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2019-2020 sekä optio vuodelle 2021  

 
Tarkastuslautakunta 21.3.2019       § 47      

 

TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019 - 2020 SEKÄ OPTIO 

VUODELLE 2021 

 

Kilpailuttamisprosessin valmistelu   

 
Valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön hallinnon ja talouden tarkastamista 

varten. Tarkastuslautakunnan on järjestettävä tilintarkastajan valintaa koskeva 

tarjousmenettely ja tehtävä valtuustolle esitys valittavasta yhteisöstä sekä val-

vottava tilintarkastussopimuksen noudattamista.  

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talou-

den tarkastusta sekä tilintarkastajan valintaa koskevat asiat lain 122 § mukaan. 

Tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella valtuusto valitsee tilintarkas-

tusyhteisön hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Yhteisön on määrättävä 

vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja (myös JHTT-

tilintarkastaja siirtymäkaudella 2016-2020). Kuntalain 122 §:n ja VSHP:n hal-

lintosäännön 73 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita enintään kuu-

den tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunta 

teki 13.12.2018 § 29 päätöksen lakisääteistä tilintarkastusta koskevasta tarjous-

pyynnöstä, minkä jälkeen hankinta julkaistiin sähköisessä HILMA-

ilmoituskanavassa ( jota ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriö). Yhtymävaltuus-

tolle osoitetut tarjoukset tuli toimittaa tarkastuslautakunnalle viimeistään 

28.2.2019. Tarjouspyynnön julkaisuajankohtana sote- ja maakuntauudistuksen 

toteuttamisaikataulu oli epäselvä, jolloin katsottiin tarkoituksenmukaiseksi vali-

ta tilintarkastusyhteisö ensisijaisesti vuosiksi 2019-2020 sekä optio vuodelle 

2021. 

 

Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö - voi myös olla JHTT-yhteisö - 

joka määrää JHT- tai JHTT-tilintarkastajan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi. 

Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta tuli voimaan 1.1.2016. Lain 

mukaan JHTT-yhteisön hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta lain 

voimaan tultua. Koska tämä kilpailutus myös sisältää option vuodelle 2021, on 

tarkoituksenmukaista, että kelpoisuusvaatimus koskee ainoastaan JHT-

tilintarkastajaa. 
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Tarkastuslautakunta  47 21.3.2019  
Valtuusto   6 15.4.2019  

 

§ 47 Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2019-2020 sekä optio vuodelle 2021  
 

Yhteenveto:  

BDO Audiator Oy:n tarjousta on arvioitu kokonaistaloudellisen edullisuuden 

perusteella. Vertailuarviointia kokonaistaloudellisesta edullisuudesta ja sen eri-

tyisistä arviointikriteereistä tarjouspyynnön mukaan ei voi tehdä, sillä BDO Au-

diator Oy:n tarjous on ainoa jätetty tarjous. Tarjottu vuosihinta on 10450 €. 

 

Tarjoaja on auktorisoitu JHTT-yhteisö ja täyttää hyvin kuntalaissa säädetyt ja 

tarjouspyynnössä edellytetyt laadulliset peruskriteerit, jotka koskevat tilintar-

kastusyhteisöä, vastuunalaista JHT-tilintarkastajaa ja tarkastustiimin koostu-

musta sekä mahdollisia projektitarkastustehtäviä. Tarjouspyyntö, alkuperäinen 

tarjous ja tarjouksen avauspöytäkirja ovat nähtävillä tarkastuslautakunnan ja 

yhtymävaltuuston kokouksissa. Tarjouksen päivä- ja vuosihintoja koskeva erit-

tely sisältyy sekä tarjouksen liitteeseen että valmisteluliitteeseen. Eritellyt tar-

joushinnat tulevat asianosaisjulkisiksi varsinaisen hankintapäätöksen (valtuus-

ton päätöksen) pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen (Laki viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta 11.2 § 6) ja yleisöjulkisiksi sen jälkeen, kun hankintasopimus 

on allekirjoitettu (Julkisuuslaki 6.1 § 3 kohta). Tarjouksentekijän kaikki tarjous-

asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä tarkastuslautakunnan kokoukses-

sa.  

 
Päätösesitys. Puheenjohtaja Heir:  
Tarkastuslautakunta päättää merkitä edellä olevan valmisteluselvityksen tie-

doksi ja päättää kilpailutuksen perusteella esittää valtuustolle seuraavaa: 

1. Valtuusto valitsee BDO Audiator Oy:n suorittamaan Vaasan sairaanhoito-
piiri ky:n lakisääteisen tilintarkastuksen vuosina 2019-2020. 

2. Optiosta vuodelle 2021 Vaasan sairaanhoitopiiri ky tekee erillisen päätöksen 
ennen sopimuskauden päättymistä. 

3. Valtuusto toteaa, että BDO Audiator Oy on määrännyt vastuunalaiseksi ti-
lintarkastajaksi JHT, HT, CCSA, CFE, CIA, CISA Helge Vuotin.  

4. Valtuuston päätöksen perusteella tehtävän tilintarkastuspalveluja koskevan 
sopimuksen hyväksyy tarkastuslautakunta ja allekirjoittaa asianomainen al-
lekirjoittaja kuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti.  

5. Valtuusto toteaa, että tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen seuran-
ta- ja valvontavastuu on tarkastuslautakunnalla.   

6. Valtuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan päättämään optiovuoden 2021 
käytöstä sekä muista tarjouksen mukaisista optiopalveluista.   
 

LIITE                    1. Yhteenveto tilintarkastustarjouksesta (ei julki-

nen) 

    TÄYDENTÄVÄ              2. Tarjouspyyntö 2018/198MS 

 AINEISTÖ            3. Tarjouksen avauspöytäkirja 4.3.2019  
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Tarkastuslautakunta  47 21.3.2019  
Valtuusto    6 15.4.2019  

 

 

§ 6 Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2019 – 2020 sekä optio vuodelle 2021  

Yhteenveto tilintarkastustarjouksesta (ei julkinen!)    

      LIITE § 6/1 

Tarjouspyyntö 2018/198MS    LIITE § 6/2 

Tarjouksen avauspöytärkirja 4.3.2019   LIITE § 6/3 

 

 

HALL:  ehdottaa, että valtuusto hyväksyy päätösehdotuksen. 

 

VALT:  
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Hallitus 45 29.3.2019 

Valtuusto   7 15.4.2019 

 
 

 

 

§ 45 Hallintosäännön täydentäminen  

 

HJ 1  

Omistajaohjausjaoston perustaminen vaatii hallintosäännön täydentämistä. Ehdotus on uusi 

seuraavansisältöinen pykälä:  

 

 § 25 Omistajaohjausjaosto ja sen tehtävät  

 

Hallitus nimittää jaoston jäsenet. Jaoston tehtävänä on  

1. nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin 

yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus  

2. antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edus-

taville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin  

3. seurata kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja 

tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja 

raportoida tarvittaessa kuntayhtymän hallitukselle  

4. järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinnan ja valvoa, että sopimukset oh-

jaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin  

5. raportoida jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimin-

nasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin.  

 

Omistajaohjausjaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita myös 

muita kuin hallituksen jäseniä ja varajäseniä. 

 

Lisäksi ehdotetaan, että pykälää 10 täydennetään seuraavasti: 

 

§ 10 Muut toimielimet 

 

Kuntayhtymän muita toimielimiä ovat 

- suunnitteluneuvottelukunta 

- henkilöstöjaosto 

- omistajaohjausjaosto 

- vähemmistökielinen lautakunta 

- psykiatrian neuvottelukunta. 

 

Toimielinten tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään hallintosäännön 5. luvussa. 
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Hallitus 45 29.3.2019 

Valtuusto   7 15.4.2019 

 
 

 

 

§ 45 Hallintosäännön täydentäminen  

 

 

HJ esittää: 

- että hallitus hyväksyy hallintosäännön täydentämisen ja juok-

seva numerointi muutetaan pykälästä 25 eteenpäin, sekä  

- että asia viedään valtuustoon päätettäväksi. 

 

 HALL:  

- hyväksyy ehdotuksen yksimielisesti ja vie asian valtuustolle hy-

väksyttäväksi. 

 _______  

 

 

 
 

§ 7 Hallintosäännön täydentäminen  

 

HALL:  ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen. 

 

VALT:  
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Hallitus 47 29.3.2019 

Valtuusto   8 15.4.2019 

 

 

 

 

§ 47 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

 

HJ 3 

Valtuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vuonna 2014 kuntalain 

muutoksen jälkeen. Silloin valtuuston tehtäväksi tuli päättää kunnan ja kuntakonsernin si-

säisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Silloin muutettiin myös hallintosääntö vas-

taamaan uutta kuntalakia. 

 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan perusteista, joiden tarkoituksena on ohjata hallitusta sen huolehtiessa kuntalain 39 

§:n velvoittamana sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäisen val-

vonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kun-

tayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntayhtymän toimielimiä ja 

johtoa sekä kaikkea toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavas-

tuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi 

voimassa, mitä kuntayhtymän hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä (mm. 

riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka, ohje sisäisestä valvonnasta ja hyvästä hallinto- ja 

johtamistavasta, sopimushallinnan ohjeet sekä omistajaohjauksen ohje) on sanottu. Oman 

toiminnan lisäksi perusteet siis koskevat myös kuntayhtymän omistamia in house-yhtiöitä, 

jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, kun 

toimintaa on nyt ulkoistettu siinä määrin, että on syytä täydentää tekstiä in house –yhtiöiden 

ja omistajaohjauksen osalta. Myös uusi organisaatiomalli on huomioitu tekstissä, samoin 

kuin uusittu kuntalaki vuodelta 2015 jonka johdosta pykäläviittaukset on korjattu. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet  LIITE § 47  

 

 

 HJ ehdottaa, että:   

- hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perus-

teiden päivityksen, lähettää sen valtuustolle vahvistettavaksi ja että 

muutokset astuvat voimaan 16.4.2019.  

HALL: 

- ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 

 _______ 
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Valtuusto 8 15.4.2019 

 

 

 

 

§ 8 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet  LIITE § 8  

 

 

HALL:  ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen. 

 

VALT:  
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Hallitus 42 29.3.2019 

Valtuusto   9 15.4.2019 

 

 

§ 42 H-uudisrakennuksen toteuttaminen ja rahoituspäätös 

 

Shp:n joht. 3 
 

H-talon aikaisemmat käsittelyt: 

Hallitus               § 127   10.11.2016 

Valtuusto          § 20   28.11.2016 

Hallitus               § 24                23.2.2017 

Valtuusto          § 6                        20.3.2017 

Hallitus              § 18                      19.2.2018 

Hallitus               § 69                      7.5.2018 

Hallitus               § 21                      18.2.2019 

 

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi H-talon investointi- ja tarvesuunnitelman kokoukses-

saan 20.3.2017. Kokouksessaan 19.6.2017/ § 111 hallitus päätti, että uudisrakennus toteute-

taan allianssimallilla suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.  

 

Uudisrakennuksen tarve 

H-talo tulee varmistamaan Vaasan keskussairaalan tulevaisuuden.  Tällä hetkellä ollaan 

haasteellisessa tilanteessa sisäilmaongelmien ja tilojen käyttökelpoisuuden kanssa. H- talon 

myötä saadaan tilat, jotka tukevat nykyaikaista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, 

mahdollistavat tehokkuuden parantamisen ja terveen työympäristön henkilökunnalle. H-

talolle on myönnetty poikkeuslupa ministeriöltä 17.3.2017.  H-talo ei tule kasvattamaan sai-

raanhoitopiirin käytössä olevia m2. Tällä hetkellä VSHP:llä on käytössä tiloja 139 296 m2. 

Purkusuunnitelmassa on vielä 12 059 m2, tähän asti on purettu jo 8 784 m2. Myyntiin tulee 

25 982 m2, joten H-talon valmistumisen jälkeen käyttöön jää 101 255 m2.   

 

H-talon toiminnot 

Tilaohjelma on lukittu tammikuussa ja sen pohjalta on täsmentyneet toiminnot, jotka tulevat 

siirtymään H-taloon.  

 

Avohoidon vastaanottopalvelut tulevat sijoittumaan rakennuksen 1–3 kerrokseen ja se sisäl-

tää seuraavia toimintoja:  

- Erikoissairaanhoidon yhteinen vastaanottopalvelu (sis, kir, keuhk, neur) 

- Yleislääketieteen vastaanottopalvelut 

- Opetusterveyskeskus toiminnot 

- Geriatriset osaamispalvelut 

 

          jatkuu.. 
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Hallitus 42 29.3.2019 

Valtuusto   9 15.4.2019 

 

 

Vuodeosastopalvelut sijoittuvat rakennuksen 4–6 kerroksiin sisältäen seuraavat palvelut: 

- Erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluita (Korvaavat/uudet tilat seuraaville vuode-

 osastoille: Kir/A3, T2, T3. Med:/E5. Onk/S2) 

- Vaativa kuntoutus 

- Osa alueellisesta akuuttigeriatrian vuodeosastopalveluista 

 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut tulevat sijaitsemaan rakennuksen 3. ja 7. ja 8. kerroksessa 

sisältäen:  

- Erikoissairaanhoidon aikuisten (avo ja vuodeos) ja nuorten (vuodeos) psykiatriset 

 palvelut 

- Erikoissairaanhoidon lasten (vuodeos) psykiatriset palvelut 

- Maakunnan sosiaalipäivystys       

- Selviämisasema ja katkaisuhoito 

- Maakunnan kriisiyksikkö 

 

Päiväsairaalapalvelut sijaitsevat 0. ja 2. kerroksessa sisältäen  

- Dialyysi ja omatoimihuoneet 

- Päiväyksikkö (korvaavat tilat seuraavalle: E4) 

- Maakunnan skopiayksikkö 

 

Muita H-taloon sijoittuvia toimintoja ovat mm. asiakkaiden palveluohjaus, kolmannen sek-

torin toimijat sekä vapaaehtoiset toimijat. Rakennukseen tulee myös asiakasapteekki, kahvi-

la/kioski sekä ravintola.  

 

H-talon suunnittelussa on valtuuston toiveen mukaan huomioitu edelleen lähipalveluiden 

mahdollistaminen maakunnan kunnissa. Tätä pyritään edistämään etäpalveluiden kehittä-

misellä ja tähän on sairaanhoitopiirin alueelle perustettu yhteinen työryhmä. 

 

Rakennus ja kustannukset 

H-talo on 36 960 m2, 11 kerrosta korkea moderni ja muunneltava rakennus. H-talosta tulee 

älykäs sairaalarakennus, jossa on nykyaikaiset ja laadukkaasti tehdyt tilat. Talossa varaudu-

taan muuttuviin asiakastarpeisiin ja tiloista tulee muuntojoustavat ja monikäyttöiset. 

 

H-talon sijainti käy ilmi asemapiirustuksesta Liite § 42 /1 ja tilaohjelman perusteella tehdyt 

sijaintikaaviot kerroksittain liitteissä § 42 /2-5 (Sijaintikaavio 00-2). Talosta tehdyt visu-

alisoinnit ja julkisivukuvat liitteissä 6-8. 

 

H-talon kustannusarvio on noin 140 miljoonaa euroa. Summa tarkentuu vielä hallituksen 

kokoukseen 29.3.2019 mennessä. Kustannukset ovat valtuuston hyväksymän taloussuunni-

telman puitteissa.  

 

          jatkuu.. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 42 29.3.2019 

Valtuusto   9 15.4.2019 

 

 

Aikataulu 

H-uudisrakennuksen / Bothnia High 5- allianssin aikataulu: 

H-uudisrakennuksen suunnittelu- ja allianssin hankintavaihe 2017 – 4/2019 

Rakentaminen       5/2019 – 4/2022 

Rakennus käyttövalmis       5/2022 

Rakennuksen jälkivastuu-aika      5/2022 – 4/2027 

 

Tarkempi toteutusvaiheen aikataulu on liitteenä § 42/8.  

 

Rahoitus  

Sairaanhoitopiiri on teetättänyt Inspiralla riippumattoman selvityksen H-talon eri rahoitus-

vaihtoehdoista sekä vuokralaskelman tiloista, jotka Vaasan kaupunki ottaa käyttöönsä, kun 

H-talo on valmis, liite § 42/9. 

 

Selvitystä on käsitelty yhdessä jäsenkuntien kunnanjohtajien ja talousjohtajien kanssa. Kes-

kusteluiden jälkeen päädyttiin, Vaasan kaupungin toivomuksesta, ehdottamaan leasingvaih-

toehtoa 20 vuoden leasingajalla, annuiteettilyhennyksellä ja 20 %:n jäännösarvolla, sillä tä-

mä vaihtoehto ei samalla tavalla lisää Vaasan kaupungin kuntakonsernin velkataakkaa. Vaa-

san kaupunki omistaa yli 54,1 % peruspääomasta, joten Vaasan sairaanhoitopiiri on Vaasan 

kaupungin tytäryhteisö. Laskelmien mukaan rahoituskulut ovat vuositasolla noin 150 000 

euroa suuremmat kuin lainarahoituksella.  

   

Vuokrahinnoittelu Vaasan kaupungille H-talon tiloista 

Vaasan kaupungin osuus kokonaisneliöstä on 4 460 m², se sisältää korvaushoidon tiloja noin 

50 m2, avohoidon vastaanottotiloja 3 480 m2, psykiatrian avohoidon tiloja noin 180 m2 ja 

psykiatrian tiloja noin 750 m2. 

 

Vuokralaskelman tarkoitus on osoittaa läpinäkyvästi, että Vaasan kaupungin perustervey-

denhuollon ja sosiaalihuollon käyttämiin tiloihin liittyvät kaikki kulut katetaan kaupungilta 

perittävällä vuokralla ja että ne eivät lisää erikoissairaanhoidon kuluja, jotka puolestaan 

kuormittavat kaikkia jäsenkuntia samoin ehdoin. Vuokralaskelman mukaan neliövuokra olisi 

22,95 euroa kuukaudessa, liite § 42/9. 

 

 

         LIITTEET § 42 /1-9 

 

SHP JOHT. ehdottaa, että:  

1. Hallitus ehdottaa valtuustolle H-talon kustannussuunnitel-

man 141 miljoonaa, joka on jo sairaanhoitopiirin talousarvi-

oon sisällytetty hyväksymistä. 

 

jatkuu.. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 42 29.3.2019 

Valtuusto    9 15.4.2019 

 

 

 

 

2. Hallitus ehdottaa valtuustolle sen hyväksyvän H-

talon toteutusvaiheen käynnistämisen ja valtuuttaa sairaan-

hoitopiirin johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

3. Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitukselle annetaan val-

tuudet päättää investoinnin rahoitusmuoto, kun tarpeelliset 

selvitykset on tehty. Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeus-

lupaa päivitetään kun rahoitusmuoto on päätetty.  

 

HALL.: 

Hallitus hyväksyy yksimielisesti ehdotuksen ja vie kohdat 1-3 val-

tuuston päätettäväksi.  

 

§ 9 H-uudisrakennuksen toteuttaminen ja rahoituspäätös 

         LIITTEET § 9/1-9 

 

HALL:   

ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen. 

 

VALT:  
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus  50 29.3.2019 

Valtuusto 10 15.4.2019 

 

 

 

§ 50 Laaturaportti 

 

JYH 1 

Vuoden 2018 laaturaportti on järjestyksessään seitsemäs vuosittainen kooste organisaatiota-

solla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen hoidon ylläpi-

tämiseksi ja edistämiseksi. Laaturaportin tarkoituksena on tukea ja systematisoida toimin-

nan kehittämistä. Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja 

katsaus tulevaan laatutyön, potilasturvallisuuden, kokonaisturvallisuuden, potilasasiamies-

toiminnan, potilasvakuutuspäätösten, asiakaspalautteen, tietosuojan, sairaalahygienian, ra-

diologian, sädehoidon ja hoitoisuusluokitusten näkökulmasta. Raportin tavoitteena on lisätä 

läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaa-

lan palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä. 

 

Laaturaportti 2018   LIITE § 50 

 

 

JYH esittää, että:  

- hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja vie raportin valtuustolle tie-

doksi. 

 

HALL: -esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 _______ 

 
 
 

§ 10 Laaturaportti 

 Laaturaportti 2018   LIITE § 10 

 

HALL:   

antaa raportin valtuustolle tiedoksi. 

 

VALT:
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Valitusosoitus: kunnallisvalitus, kuntayhtymä 

      Kokouspäivämäärä 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto  15.4.2019 

 

 
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 osoit-

teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Kunnallisvalitus  Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät:  

 

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 

Asetettu nähtäville ja pidetty saatavilla yleisessä tietoverkossa. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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. 

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 lähettää 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. 


