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Elin: Valtuusto 

Aika: Keskiviikko 23.10.2019, klo 10.00 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Valtuusto 22-24 23.10.2019 

 
 
 
 

§ 22 Kokouksen avaus 

Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 

 

   

VALT:  

 

 

 

  

§ 23 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. 

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

 

LIITE § 23 

 

HALL: ehdottaa että nimenhuuto suoritetaan ja että ääniluettelo vahvis-

tetaan liitteen mukaisesti 

 

VALT:  

 

 

 

 

 

§ 24 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Valtuusto 25-26 23.10.2019  

 
 
 
 

§ 25 Kokouksen laillisuus 

Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. §:ssä olevien määräysten 

mukaisesti. Perussopimuksen 8. §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

sen jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteen-

lasketusta äänimäärästä. 

 

 
HALL:  ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta. 

 

VALT:  

 

 

 

 

 

 

§ 26 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 Carola Lithén ja Jan-Anders 

Lundenius pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 132  16.9.2019 

Valtuusto  27 23.10.2019 

 

 

 

 

§ 132 Vuoden 2018 ensihoidon palvelutason arviointi 

 

Shp:n joht. 41 

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen on laatinut raportin ensihoitopalvelun toteutumisesta 

vuonna 2018. Toteumaa verrataan valtuuston hyväksymään suunnitelmaan. 

 

Ensihoidon palvelutaso Vaasan sairaanhoitopiirissä 2018   LIITE § 132   

 

Palvelutason määrittelyssä ja seurannassa käytetty malli on muuttunut. Analyysit tuotetaan 

nykyään keskitetysti koko Suomeen, toistaiseksi HUS:n toimesta. 

 

Keskeisimmät tapahtuneet muutokset palvelutason määrittelyssä ja seurannassa: 

 

Nykyisessä mallissa riskialueluokitus perustuu Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) taaja-

maluokitukseen. Alueluokkia tulee olemaan neljä: ydintaajama, muu taajama, asuttu maa-

seutu sekä muut alueet. Tehtävä- ja asukasmäärä huomioidaan ainoastaan ydintaajaman 

määrittelyssä. 

 

Aikaviiveet esitetään minuutteina. A- ja B- tehtävien osalta esitetään tavoittamisviiveen me-

diaaniaika, sekä aika jossa 90 % potilaista on tavoitettu. Tavoittamisviive on aika ensimmäi-

sestä hälytyksestä siihen, kun ensimmäinen ensihoitopalvelun yksikkö (ensivasteyksikkö tai 

ambulanssi) on kohteessa. C-tehtävistä 90 % tulee tavoittaa 30 minuutissa, ja D-tehtävistä 

90 % tulee tavoittaa kahdessa tunnissa. 

 

Kansallisella analyysien tuottamisella päästään parempaan vertailukelpoisuuteen. Aiemmin 

tuloksissa esiintyi eroja sairaanhoitopiirien välillä, johtuen paitsi ensihoidon palvelutasosta, 

myös analyysiprosessien eroista. 

 

Alueellisesti prosessin muutos kuitenkin heikentää vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin. 

Palvelimelle on syötetty tehtävätiedot vuodesta 2016 alkaen, joten toteuma nykymuodossa 

on saatavilla vasta tästä lähtien. Tehtävämäärien osalta on nähtävissä, että uusi käsittelymal-

li tuottaa aiemmasta poikkeavia lukuja. Vuoden 2017 osalta aiemmin raportoitu tehtävien 

kokonaismäärä 17 124 on noussut uudessa prosessissa 18 271:en. 

 

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen esittelee kokouksessa raportin tarkemmin. 

 

 

          jatkuu.. 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 132  16.9.2019 

Valtuusto 27 23.10.2019 

 

 

 

 

SHP:n JOHT.:  

ehdottaa, että hallitus perehtyy raporttiin ja antaa sen valtuustolle 

tiedoksi. 

 

HALL: 

perehtyi raporttiin ja antaa sen eteenpäin valtuustolle tiedoksi. 

 ______________ 

  

 
 
 
 

§ 27 Vuoden 2018 ensihoidon palvelutason arviointi  

 
        LIITE § 27 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi.  

 

VALT:  
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 149 7.10.2019 

Valtuusto 28 23.10.2019 

 

 

 

 

 

§ 149 H-talon rahoitus ja kiinteistöosakeyhtiö 

 

Shp:n joht. 47 
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 

Hallitus   § 55  12.4.2019  

Valtuusto   § 9  15.4.2019 

 
Hallitus on valtuuston 15.4.2019 tekemän päätöksen mukaisesti jatkanut rahoitusvaihtoehto-

jen tutkimista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö käsitteli asiaa 14.5.2019 ja ministeriön mukaan 17.3.2017 

myönnetty poikkeuslupa on edelleen voimassa, mutta ainoastaan, jos rakentaminen alkupe-

räisen anomuksen mukaisesti toteutetaan sairaanhoitopiirin taseeseen. Sekä leasingrahoitus 

että kiinteistöyhtiön perustaminen vaativat uuden luvan ministeriöltä, pelkkä muutoksenha-

ku ei riitä. 

Selvitetyt vaihtoehdot ovat leasingrahoitus ja kiinteistöyhtiö sekä alkuperäinen malli, jossa 

H-talon rakentaminen toteutetaan investointina sairaanhoitopiirin omaan taseeseen. 

Suurin syy siihen, että haluttiin selvittää mahdollisuudet muunlaiseen omistukseen oli, että 

kuntayhtymän velat ja varat ilmoitetaan yksittäisten kuntien konsernitilinpäätöksessä kun-

nan peruspääomaosuuden mukaisesti. Jos H-taloa varten perustettaisiin kiinteistöyhtiö ja se 

ottaisi lainaa, velka ilmoitettaisiin konsernitilinpäätöksessä vain, jos omistusosuus ylittää 

50 %. Kunnat maksavat lopulta itse lainasta koituvat kulut käytön mukaan niiden vuosien 

kuluessa kun lainaa lyhennetään. Poistot ja korot sisältyvät sairaanhoitopiirin palveluiden 

hinnoitteluun. On siis erotettava osuus, joka todellisuudessa maksetaan ja osuus, joka ilmoi-

tetaan konsernitilinpäätöksessä. 

Parhaillaan valmistellaan kuntien välisten peruspääomaosuuksien muuttamista. 

         jatkuu.. 
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Hallitus 149 7.10.2019 

Valtuusto 28 23.10.2019 

 

 

Inspiran sekä kunnanjohtajien ja kuntien talousjohtajien kanssa käytyjen keskusteluiden pe-

rusteella on voitu todeta, että leasing ei enää ole yksi vaihtoehdoista ja että ei ole tarkoituk-

senmukaista siirtää pelkästään H-talo kiinteistöyhtiöön. Jos kiinteistöt halutaan siirtää kiin-

teistöyhtiöön, sairaanhoitopiirin kaikki kiinteistöt tulisi siirtää siihen. Siirron yhteydessä on 

kuitenkin maksettava 4 %:n varainsiirtovero. Euroopan investointipankin kanssa käydyissä 

alustavissa keskusteluissa on ilmennyt, että lainanottajan on oltava kuntayhtymä, ei kiinteis-

töyhtiö.  

 

Kunnanjohtajien ja talousjohtajien kanssa käydyissä keskusteluissa päätettiin sairaanhoito-

piirin hallitukselle ehdottaa lainarahoituksen hakemista H-talolle. Lainanantajasta päätetään 

kilpailutuksen jälkeen. Laina-aika ja lyhennykset ovat samat kuin investoinnin poistoaika ja 

poiston suuruus. 
 

Inspiran selvitys eri rahoitusvaihtoehdoista     LIITE § 149 /1 

Inspiran selvitys kiinteistöyhtiömallista     LIITE § 149/ 2 

 Pöytäkirja kunnanjohtajien ja talousjohtajien kanssa pidetystä kokouksesta  

 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä    LIITE § 149/ 3 

 

 

Selvityksen ohessa tutkitaan erikseen, voitaisiinko myös laitteet siirtää mahdolliselle kiinteis-

töosakeyhtiölle hyvinvointikuntayhtymän perustamisen yhteydessä. 

  

 

SHP:n JOHT.:   

ehdottaa, että sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto saavat ottaa 

kantaa Inspiran selvityksiin ja kunnan- ja talousjohtajien ehdotuk-

seen, jonka mukaan H-talolle ei tässä vaiheessa perusteta kiinteis-

töosakeyhtiötä, vaan selvitetään kiinteistöyhtiömallia hyvinvointi-

kuntayhtymän perustamisen yhteydessä koko kiinteistökanta 

huomioiden. 

 Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan käynnistämään tarjouskil-

pailun 145 miljoonan euron lainarahoituksesta ja hallitus päättä-

mään rahoituksen antajasta saapuneiden tarjousten perusteella. 

 

HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 

 

       jatkuu.. 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 149 7.10.2019 

Valtuusto 28 23.10.2019 

 

 

 

 

 

§ 28 H-talon rahoitus ja kiinteistöosakeyhtiö 

 
Inspiran selvitys eri rahoitusvaihtoehdoista     LIITE § 28 /1 

Inspiran selvitys kiinteistöyhtiömallista     LIITE § 28/ 2 

 Pöytäkirja kunnanjohtajien ja talousjohtajien kanssa pidetystä kokouksesta  

 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä    LIITE § 28/ 3 

 

 

HALL:   

ehdottaa, että valtuusto ottaa kantaa Inspiran selvityksiin ja kun-

nan- ja talousjohtajien ehdotukseen, jonka mukaan H-talolle ei täs-

sä vaiheessa perusteta kiinteistöosakeyhtiötä, vaan selvitetään kiin-

teistöyhtiömallia hyvinvointikuntayhtymän perustamisen yhtey-

dessä koko kiinteistökanta huomioiden. 

  

Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan käynnistämään tarjouskil-

pailun 145 miljoonan euron lainarahoituksesta ja hallitus päättä-

mään rahoituksen antajasta saapuneiden tarjousten perusteella. 
 

 

VALT:   

 

  



Asiasivu 10(12) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 121 26.8.2019 

Valtuusto 29 23.10.2019 

 

 

 

 

 

§ 121 Luottamustehtävästä luopuminen, Kruunupyyn kunta 

 

HJ 27 

Ulf Stenman on ottanut vastaan Kruunupyyn kunnan vs. kunnanjohtajan viran ja luopuu sen 

vuoksi Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen varajäsenen tehtävästä 1.8.2019. 

Valtuusto nimittää uuden varajäsenen. 

           LIITE § 121 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee asian tiedoksi ja vie uuden varajä-

senen nimittämisasian valtuuston päätettäväksi. 

 

HALL: merkitsi asian tiedoksi ja vie uuden varajäsenen valinnan valtuus-

tolle.  

 ________ 

 

 

 

§ 29 Uuden varajäsenen valinta sairaanhoitopiirin hallitukseen 

STYR: valtuuston tulisi valita uusi varajäsen hallitukseen. 

 

FMGE:                    
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Valitusosoitus: kunnallisvalitus, kuntayhtymä 

 

      Kokouspäivämäärä 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto  23.10.2019 

 

 
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. 


