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Valtuusto 11-13 17.6.2019 

 
 
 
 

§ 11 Kokouksen avaus 

Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 

 

   

VALT:  

 

 

 

  

§ 12 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. 

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

 

LIITE § 12 

 

HALL: ehdottaa että nimenhuuto suoritetaan ja että ääniluettelo vahvis-

tetaan liitteen mukaisesti 

 

VALT:  

 

 

 

 

 

§ 13 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 

VALT:   
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Valtuusto 14 -15 17.6.2019  

 
 
 
 

§ 14 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:  

 

 

 

 

 

 

§ 15 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 Päivi Karppi ja Bengt Kronqvist 

pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

VALT:   
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Hallitus 85 20.5.2019 

Valtuusto 16 17.6.2019 

 

 

§ 85 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilanne   

 

Shp:n joht. 30 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on hankkimassa uutta ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ). Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvot-

telumenettelyllä ja hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy. Kilpailutuksessa ovat 

mukana myös ESSOTE ja SIUNSOTE. Kilpailutus on edennyt kolmannen kierrokselle ja jat-

koon päässeet yritykset ovat aakkosjärjestyksessä mainittuna Cerner Ireland Limited, Epic 

Systems Corporation ja Tieto Finland Oy. 

Hallitus käsitteli kokouksessaan 11.6.2018 §100 Vaasan sairaanhoitopiirin mahdollisuutta 

liittyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuntahankintojen järjestämään asiakas- ja poti-

lastietojärjestelmän kilpailutukseen. Hallitus päätti kokouksessaan 27.8.2018 § 116 liittyä ko. 

kilpailutukseen.   

Hallitus on myös käsitellyt kokouksissaan 1.10.2018 § 145, 12.12.2018 § 183 ja 18.2.2019 § 20 

asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilannetta ja yhteistyömallia. 

 

Hankinnan tilannekatsaus 

Yksi hankinnassa mukana olleista organisaatioista, Sosteri, on irtautunut kilpailutuksesta. 

Syynä on maakuntauudistuksen kaatuminen ja Sosterin suunnitelmat yksityistää erikoissai-

raanhoitonsa. Maakuntauudistuksessa Sosterista ja Essotesta olisi muodostettu yksi maa-

kunta, joille yhteinen järjestelmä olisi ollut luonnollinen. Sosteri oli hankintaan osallistuvista 

alueista pienin eikä sen poisjääminen vaikuta hankintaan juurikaan. Budjettimme oli myös 

laskettu ennen kuin SiunSote liittyi mukaan hankintaan, joten budjettiin ei tämän takia tule 

muutoksia.  

Tämän hetken aikataulun mukaan lopullinen tarjouspyyntö pystytään lähettämään kesä-

kuussa tai viimeistään heinäkuun alussa. Varsinainen tuotevertailu sijoittuu syyskuulle ja 

päätös hankittavasta järjestelmästä tehdään lokakuussa tai viimeistään marraskuussa. Jo-

kainen hankinnassa mukana oleva organisaatio vie hankinnan hallitus- ja valtuustokäsitte-

lyyn touko- ja kesäkuun aikana. Itse päätös hankittavasta järjestelmästä tuodaan hallituk-

seen ja valtuustoon vuoden lopussa. Oma paikallinen hankesuunnittelumme etenee hyvin ja 

saamme koko hankesuunnitelman valmiiksi syksyllä.  

 

Hankinnan kustannukset  

Neuvotteluprosessin aikana Vaasan sairaanhoitopiirille on muodostunut alustava käsitys 

hankinnan kustannustasosta. Mukana on kolme toimittajaa, joiden osalta hankinnan lopulli-

set kustannukset tulisivat muodostumaan eri tavoilla 

          jatkuu.. 
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Hallitus 85 20.5.2019 

Valtuusto 16 17.6.2019 

 

Hankinnan kustannukset voidaan jakaa uuden järjestelmäkokonaisuuden investointikustan-

nuksiin ja käyttöönoton yhteydessä toteutettavan alueellisten kaksikielisten toimintaproses-

sien kehittämisen kustannuksiin. Tämän lisäksi järjestelmän käyttöönotosta tulee aiheutu-

maan jatkuvia palvelujen kustannuksia, mutta toisaalta vastaavasti nykyjärjestelmistä aiheu-

tuvat jatkuvat kustannukset tulevat pienemään sairaanhoitopiirissä ja alueen kunnissa. Alus-

tavan arvion mukaan jatkuvien palveluiden kustannukset tulevat olemaan hieman pienem-

mät kuin mitä uuden hankittavan järjestelmän jatkuvat kustannukset olisivat.  

 

Investointikustannukset 

Meneillään olevassa kilpailutuksessa hankittavan järjestelmän investointikustannus Vaasan 

sairaanhoitopiirille on arvion mukaan 35-50 miljoonaa euroa. Tämä summa sisältää hankit-

tavan järjestelmän käyttöoikeudet ja eri toimittajille järjestelmän käyttöönotosta maksetta-

vat työveloitukset. 

Alueellinen toimintaprosessien muutoksen suunnittelu ja muutoksen johtaminen 

Hankkeen yhteydessä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tulee suunnitella ja ottaa käyttöön 

alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhdistävät asiakaslähtöiset 

kaksikieliset toimintaprosessit. Tästä työstä aiheutuu arvion mukaan 16 miljoonan euron 

kustannus, jotka koostuvat lähes kokonaan hankkeeseen osallistuvien alueen eri organisaati-

oiden henkilökunnan työajan kustannusten korvauksista. 

 

Hankinnan yhteistyöorganisaatio 

Vaasan sairaanhoitopiiri on aiemmin linjannut, että olemme mukana yhteisessä keskitetyssä 

toimitusprojektissa mutta haluamme sairaanhoitopiiritasoisen jatkuvan palvelun ja toimin-

nan kehittämisen organisointitavan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttöönoton jäl-

keen jatkamme yhteistyötä vapaaehtoisuuden pohjalta. Yhteistyötä kannattaa jatkossakin 

tehdä selkeästi kaikkia hyödyttävissä toiminnallisissa kokonaisuuksissa esimerkkinä lakisää-

teiset ja kansallisesti määritellyt kehityskohteet. Meille on tärkeää, että jatkuvan palvelun ja 

toiminnan kehittämisen osalta päätösvalta budjeteista, priorisoinneista ja toiminnan organi-

soinnista säilytetään Vaasan sairaanhoitopiirillä ja alueen kunnilla. Asia on vaatinut meiltä 

linjausta koska jotkut konsortion organisaatiot tavoittelevat pysyvämpää yhteistyön muotoa.  

Hankintakonsortion yhteistyön ohjausryhmä on päättänyt, että yhteistyömuoto käyttöön-

oton aikaiselle yhteistyölle on ns. vastuuyksikkömalli, jossa KSSHP toimii vastuuyksikkönä, 

jolla on pääasiassa organisoiva rooli. Jokainen organisaatio allekirjoittaa toimitus- ja palve-

lusopimuksen. Yhteiselle hankkeelle perustetaan projektitoimisto, jossa tulee olemaan myös 

VSHP:n edustajia, hankkeen jälkeen nämä edustajat palaavat takaisin VSHP:lle töihin. Tällä 

tavoin varmistamme, että osaamista jää myös omaan sairaanhoitopiiriimme. Yhteistyösopi-

musta on työstetty pitkään organisaatioiden kesken, meiltä mukana on ollut pääasiassa juris-

ti ja kaksi asiantuntijaa 2M-IT:ltä. Sopimus tuodaan hallitukseen kesäkuussa.  

 

          jatkuu.. 



Asiasivu 7(19) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 85 20.5.2019 

Valtuusto 16 17.6.2019 

 

 

Yhteistyö 2M-IT:n kanssa 

Olemme tehneet koko kilpailutuksen läheisessä yhteistyössä oman InHouse-yhtiömme 2M-

IT:n kanssa ja luonnollinen jatkumo tälle yhteistyölle on suunnitella koko käyttöönottopro-

jekti samalle yhteistyöpohjalle. 2M-IT:llä on hankkeessa tarvittavaa osaamista ja meillä ei it-

sellämme ole tarpeeksi osaamista eikä resursseja hoitaa hanketta yksin. 2M-IT tulee myös 

olemaan suuressa osassa tulevaisuuden jatkuvia palveluita, joten on kummankin edun mu-

kana tehdä hanke alusta asti tiiviissä yhteistyössä. VSHP:n ja 2M-IT:n johdon kanssa on käy-

ty keskusteluja erillisen sopimuksen tekemisestä hankkeelle ja sovittu, että ensin tehdään ai-

esopimus. Tämän kokoinen hanke on myös suuri investointi 2M-IT:lle, koska mm. koulutuk-

sen tarve tulee olemaan suuri jo ennen varsinaisen hankkeen alkua. Lopulliset sopimukset 

liittyen yhteistyöhön tuodaan hallitukseen niiden valmistuttua.  

 

 

SHP:n JOHT:  

Esittää, että hallitus hyväksyy APTJ-hankkeen vastuuorganisaa-

tiomallin. 

Esittää, että hallitus hyväksyy hankinnan investoinnin sovitun bud-

jettiraamien puitteissa. 

Esittää, että hallitus merkitsee aiesopimuksen tiedoksi. 

Esittää, että hallitus vie asian päätettäväksi valtuustolle.  

 

 

HALL:  ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ___________ 

 

 

§ 16 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilanne   

 

HALL:  ehdottaa, että valtuusto hyväksyy hallituksen ehdotuksen. 

 

VALT:  
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§ 84 Länsirannikkostrategian päivitys   

 

Shp:n joht. 29 

Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien hallitusten vierailulla Turussa 23.–24.1.2019 pää-

tettiin yhdessä VSSHP:n hallituksen kanssa, että Länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteis-

työn ja yhteisen tulevaisuuden näkymät muodostetaan päivittämällä Länsirannikkostrategia 

vuosilta 2012–2016. Asetettu aikataulutavoite on uuden strategian esittely VSHP:n kesäval-

tuustossa.  

 

Tyks-erva-johtoryhmä on tehnyt strategiapäivitystä sisäisenä työskentelynä. Seminaarissa 

11.3.2019 muodostettiin SWOT-analyysin avulla neljä strategista valintaa ja hahmoteltiin 

niihin liittyviä toimenpiteitä (liite 1).  

 

Strategiapäivityksellä pyritään vahvistamaan yhteistä ja julkista kuvaa Länsirannikon yhteis-

työstä. Potilaille sen viesti on: voitte luottaa laatuumme, terveydenhuollon ammattilaisille: 

sairaaloiden toiminnalla on jatkuvuus. Päätöksentekijöille viestimme on: teemme hyvää yh-

teistyötä, jonka toteumana on virtuaalinen, ei organisatorinen yhteissairaala, kumppanuus-

sairaala, joka toimeenpannaan tässä määritellyillä strategisilla valinnoilla.  

                                     

Nämä ovat:       

•       Asiakaslähtöisyyden ja palvelujen laadun, yhdenmukaisuuden ja saatavuuden kehittä

 -minen 

•       Koulutus- ja tutkimusyhteistyö 

•       Yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä 

•       Kilpailukyvyn kehittäminen 

 

Erva-jory on täydentänyt seminaarin tuotoksena syntynyttä strategialuonnosta kokouksis-

saan 8.4. ja 13.5. Strategia esitetään julkaistavaksi modernissa esitysmuodossa eli yhden ku-

van ja tekstin yhdistelmänä, joka voidaan teettää ulkopuolisella palveluntuottajalla, kun 

asiasisällöt on hyväksytty. Tyks erva-johtoryhmä on 13.5. päättänyt hyväksyä Länsirannikko-

strategian päivityksen, jonka asiasisältö esitellään oheisen PowerPoint-esityksen muodossa 

Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien hallituksille 20.5. ja VSSHP:n hallitukselle 

21.5.2019. 

   LIITE § 84 

SHP:n JOHT. ehdottaa, että:  

- hallitus hyväksyy Länsirannikkostrategian päivityksen ja lähettää 

sen edelleen tiedoksi sairaanhoitopiirin valtuustolle 

HALL:  ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ___________ 

        jatkuu.. 
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§ 17  Länsirannikkostrategian päivitys 

       LIITE § 17 

 

HALL.: ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi. 

 

 VALT.:   
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§ 86 Terveydenhuollon järjestelmäsuunnitelman laadinta ja alueellisen yhteistyön 

 vahvistaminen 

   

Shp:n joht. 31 

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon järjestämisestä, yhteistyöstä ja 

alueellista palveluista määrätään terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326). Terveydenhuol-

lon yhteistyöstä ja alueellista palveluista määrätään lain neljännessä luvussa, joissa käsitel-

lään mm. sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon yhteistyötä. Lain § 34 mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien 

kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sairaanhoitopiirin kuntayh-

tymän kanssa neuvotellen. Järjestämissuunnitelma on yksi keskeisistä elementeistä, jonka 

kautta yhteensovitetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin so-

siaalitoimen kokonaisuutta. Terveydenhuoltolaki täsmentää suunnitelman sisältöä ja suun-

nitelman hyväksymisprosessia. Järjestämissuunnitelman tulee perustua mm. alueen väestön 

terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. 

 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja se on hyväk-

syttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayh-

tymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asu-

kasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.  

 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on laadittu 

vuosille 2013–2016. Sen päivitys vuosien 2015–2016 osalta on hyväksytty sairaanhoitopiirin 

valtuustossa 6.6.2016. Käytännössä Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelmat on laadittu kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa, mutta työtä on 

johdettu ja tuettu erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon yksiköstä käsin terveyden-

huolto-lain mukaisesti. Laki määrittelee, että kuntien ja kuntayhtymän tulee yhdessä arvioi-

da suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehdä suunnitelmaan tarvittaessa muutoksia. 

Vuosittaista arviota terveydenhuollon järjensuunnitelman toteutumisesta ei ole viime vuosi-

na tehty, koska maakunta- ja sosiaali - ja terveydenhuollon uudistukseen valmistelun myötä 

resurssit kohdennettiin sote- järjestämislakiluonnoksen mukaiseen järjestämissuunnitel-

maan ja muuhun valmistelutyöhön.  

 

Alueellisen yhteistyön vahvistaminen  

Alueellisen yhteistyön, palveluiden yhteensovittamisen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi sairaanhoitopiiriin on päätetty 5/2019 sairaanhoitopiirin johtajan aloitteesta perus-

taa sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveysjohtajien johtoryhmä. Tämä sairaanhoitopiirin  

          jatkuu.. 
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sote-johtoryhmä muodostuu alueen organisaatioiden korkeimmasta virkamiesjohdosta siten, 

että jokainen organisaation edustettu vastuuhenkilön tai hänen henkilökohtaisen varahenki-

lönsä kautta. Johtoryhmä toimii myös alueellisen kehittämisverkoston ja jatkossa myös sai-

raanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johtoryhmänä. Johto-ryhmä tulee ohjaa-

maan mm. järjestämissuunnitelman päivitystyötä.   

Uuden järjestämissuunnitelman laadinta on alkamassa perusterveydenhuollon yksikön 

koordinoimana alkukesästä 2019, ja siihen tarvitaan laajaa alueellista asiantuntijaosaamista 

sekä tarvittavassa määrin työryhmiä. Järjestämissuunnitelma on suunniteltu laadittavaksi 

kuluvalle kaudelle 2019-2021 siten, että siihen sisällytetään mahdollisimman laajasti myös 

sosiaalipalveluiden osuus, jolloin jatkossa suunnitelma olisi terveydenhuollon ja sosiaalipal-

veluiden alueellinen järjestämissuunnitelma.  Järjestämissuunnitelmassa on tarkoitus koros-

taa myös tiedolla johtamista, ajantasaisia seurantatietoja sekä kuvata toimintaprosesseja ja 

alueellisia strategioita ja suunnitelmia aiempaa enemmän yhteen kokoavasti. Tavoitteena on 

vahvistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmaa ja sekä korostaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon kokonaisuuden integrointia. Esimerkiksi maakuntauudistuksen valmiste-

lussa syntynyttä materiaalia, THL:n arviontiraportteja ja hyvinvointikuntayhtymän valmiste-

lussa syntyvää materiaalia tullaan hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on, 

että uusi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämissuunnitelma saataisiin loppuvuoden 

aikana hyväksytyksi kuntien kuulemisen jälkeen sairaanhoitopiirin valtuustossa.  

 

SHP:n JOHT. esittää:  

hallituksen merkitsevän asian tiedoksi ja hyväksyvän aikataulu-

suunnitelman Vaasan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelman tekemiselle. Suunnitelma viedään 

loppuvuodesta 2019 sairaanhoitopiirin valtuustoon hyväksyttäväk-

si.  

HALL:  ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ___________ 

 
 

§ 18 Terveydenhuollon järjestelmäsuunnitelman laadinta ja alueellisen yhteistyön 

 vahvistaminen  

 

HALL:  ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi. 

 

VALT:  
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Revisionsnämnden  48 21.3.2019  

 

§ 48 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2018 — ARVIOINTIKERTOMUS-

LUONNOKSEN JA VALMIIDEN OSA-ALUEIDEN ENSIMMÄINEN KÄSITTELY  

 

Alustava arviointikertomus vuodelta 2018 valmiine osa-alueineen esitellään lautakunnalle 

kokouksessa. Luonnos lähetetään lautakunnalle sähköisesti maanantaina 18.4.2019.  

      

LIITE  Tilinpäätös 2018, painettu versio postitetaan 

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

 

 Tarkastuslautakunta: 

Tarkastuslautakunta päättää keskustella arviointikertomuksen ra-

kenteesta ja sisällöstä sekä lisäselvitysten yms. tarpeesta jatkokäsit-

telyä varten.  

 

 Päätös:  

Luonnosteksti hyväksyttiin jatkokäsittelyn perustaksi. Viimeinen 

käsittely on suunniteltu pidettäväksi 25.4.2019. 

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

 

Tarkastuslautakunta                      54                25.4.2019 

 

§ 54 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018  

 

Lautakunnan sihteeri on 25.4.2019 esittänyt lautakunnalle päivitetyn version vuoden 2018 

arviointikertomuksesta, joka on lähetetty lautakunnalle tämän kokouskutsun yhteydessä. 

Sihteeri täydentää vielä joidenkin lukujen/osa-alueiden tekstiä viikolla 17. Arviointikerto-

muksen käsittely, stilisointi ja täydentäminen jatkuu kokouksessa, aiemmin hyväksytyn ker-

tomuksen rungon pohjalta. Kertomus hyväksyttäneen ja allekirjoitettaneen.   

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

 

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2018 arviointikertomuksen 

ja ehdottaa, että valtuusto  

1)  merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 

 2018 tiedoksi      jatkuu.. 
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2) kehottaa hallitusta seuraavan talousarvio-, suunnitelma- ja ti-

linpäätösvalmistelun yhteydessä huomioimaan kertomuksen 

huomiot 

3) pyytää hallitukselta selvitystä arviointikertomuksen huomioista 

niin, että selvitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa 

marraskuussa 2019, minkä jälkeen se annetaan tarkastuslauta-

kunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle tiedoksi. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

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

 

 
 

§ 19 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 

 

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy arviointikertomuksen 2018. 
 

LIITE § 19 Arviointikertomus kopioituna. 
Painettu versio lähetetään myöhemmin postitse/ 
jaetaan kokouksessa. 

 
TARKASTUSLAUTAKUNTA:  

1) ehdottaa, että valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan arvioin-

tikertomuksen vuodelta 2018  tiedoksi 

2) kehottaa hallitusta seuraavan talousarvio-, suunnitelma- ja ti-

linpäätösvalmistelun yhteydessä huomioimaan kertomuksen 

huomiot 

3) pyytää hallitukselta selvitystä arviointikertomuksen huomioista 

niin, että selvitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa 

marraskuussa 2019, minkä jälkeen se annetaan tarkastuslauta-

kunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle tiedoksi. 

 

VALTUUSTO:  

 

__________ 
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Tarkastuslautakunta  53 25.4.2019  

 

§ 53  VUODEN 2018 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA 

 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

 

KuntaL § 125: Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jos-

sa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hy-

väksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen 

johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.  

 

Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai 

valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuk-

sessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa 

valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä 

muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.  

 

Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastusker-

tomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto 

päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.  

 

JHT-tilintarkastaja Tuomas Mettomäki antaa tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 tilintar-

kastuskertomuksen, joka ei sisällä KuntaL:n 125 §:n mukaisia muistutuksia.  

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

 

Tarkastuslautakunta: 

Valtuusto  
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

 
2) vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen   

 
3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhalti-

joille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

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

 
 

 

           jatkuu.. 
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§ 20 Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, vuoden 2018 tilintarkastuskerto-

 muksen merkitseminen tiedoksi sekä vastuuvapauden myöntäminen 

  

LIITE § 20/1 Hallituksen tilinpäätöskäsittely 4.3.2019 /§ 35  

LIITE § 20/2 BDO Audiator Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2018  

LIITE § 20/3 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2018  

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA: ehdottaa, että valtuusto 

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

2) vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen 

3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhalti-

joille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. 

 

VALTUUSTO:  
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§ 60  SIDONNAISUUSILMOITUKSET 

 
Kuntalain (410/2015) mukaan eräiden kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 

on tehtävä julkinen selvitys sidonnaisuuksistaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee tehtäviä, joilla 

objektiivisesti katsoen voidaan katsoa olevan merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoita-

misessa. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvol-

lisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta 

sairaanhoitopiirin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuusilmoitusten rekis-

teröinnistä ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunnan on saatettava 

sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa use-

ammin.  

 

 Valtuusto on käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset viimeksi 17.10.2017 § 44, jolloin 

sidonnaisuusrekisterissä oli yhteensä 34 ilmoitusta. Pyyntö sidonnaisuuksien päivittämisestä 

on lähetetty kaikille johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille syksyn 2018 ja kevään 

2019 aikana. Oheisessa koosteessa on yhteensä 33 päivitettyä sidonnaisuusilmoitusta. 

 

Liite § 60/1 Toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja kooste ilmoituksista 21.5.2019. 

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:  

 

Tarkastuslautakunta:  

1) Tarkastuslautakunta käsittelee ja tarkastaa kokouksessaan 

12.6.2019 Vaasan sairaanhoitopiirille 21.5.2019 mennessä lähe-

tetyt sidonnaisuusilmoitukset sekä julkaisee hyväksyttävät il-

moitukset rekisterinä piirin verkkosivuilla ja antaa rekisterin 

valtuustolle tiedoksi. 

2) Tarkastuslautakunta edellyttää, että muut ilmoitusvelvolliset 

henkilöt toimittavat lautakunnalle sidonnaisuusilmoituksensa 

viimeistään 31.8.2019.  

3)  Lautakunnan puheenjohtaja selvittää tarkemmin valtuuston 

kokouksessa 17.6.2019 sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä tar-

kastuslautakunnassa.  

 
Päätös:  

_______________________________________ 

 

 

 

           fortsätter.. 
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§ 21  Sidonnaisuusilmoitukset  

LIITE § 21 Kooste ilmoituksista 
 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA:  

 ehdottaa, että valtuusto merkitsee koosteen tiedoksi.  

 

VALT.:  
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Valitusosoitus: kunnallisvalitus, kuntayhtymä 

 

      Kokouspäivämäärä 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto  17.6.2019 

 

 
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. 


