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Valtuusto    § 37      30.11.2020 
 
 
 

§ 37 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 90 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava 

kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite 

sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista 

käsitellään suljetussa kokouksessa. 

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin 

valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kaikille 

jäsenkunnille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. 

 

Hallintosäännön 97 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti 

tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut 

puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko 

kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.1 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 

 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. Todetaan myös, että ääniluettelo on 

laadittu perussopimuksen 6 §:n mukaisesti. 

LIITE § 37a 

 

 

Puheenjohtaja Gösta Willman avasi kokouksen klo 10.06.  

 

Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 31 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Todettiin, että 

ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6 §:n mukaisesti ja kaikki kunnat olivat edustettuina. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 
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Valtuusto    § 38      30.11.2020 

 

 

 

§ 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 111 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa 

kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin 

pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 

 

Hallintosäännön 112 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen 

pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 

§:ssä säädetään. 

 

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Juha Silander ja Sture Skinnar. 

 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Silander ja Sture Skinnar. 

________ 
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§ 39 Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän valtuusto saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen 

valtuuston kokouksessa. 

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita mm. toiminnan, talouden, asiakkaiden, 

henkilöstön ja kehittämisen näkökulmista. 

 

 

Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen. 

 

Valtuusto merkitsi tiedoksi talousjohtajan arvion, että vuoden 2020 tulos tulee olemaan 

nollatulos covid-19-tautiin liittyvien kulujen kattamiseksi myönnettyjen valtionavustusten 

ansiosta. 

________ 
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VSHPHallitus    § 140     26.10.2020 
Valtuusto    § 40    30.11.2020 
 
 
 

§ 140 Vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma  

Joht. 46 

Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen. 

Taloussuunnitelman ja toimintasuunnitelman tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet ovat valmiit.  

 

Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia eri jäsenkuntien ja 

ulkokuntien välisen lopullisen kustannusjaon arvioimiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset 

yksittäiset hinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman 

30.11.2020. 

 

Toimintavolyymi on suunnitelmassa suurin piirtein samalla tasolla kuin aiempina vuosina. 

Vuoden 2020 toiminnassa on koronapandemian vuoksi paljon vaihtelua, miksi vuonna 2020 

toteutunutta toimintaa ei ole voitu käyttää yksinään tulevan toiminnan suunnittelussa, vaan 

lähtökohtana on ollut enemminkin vuosi 2019, jolloin toiminta oli vielä normaalilla tasolla. 

 

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat yhteensä 269,9 milj. euroa, ja ne nousevat 4,5 % 

vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat 4,2 % siten, että oman 

toiminnan laskutus kasvaa 2,7 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutuksen 

arvioidaan nousevan 5,9 % eli 2,3 milj. euroa. Vakiintuneet yhteiset maksuosuudet kasvavat 

2,9 %, ja hyvinvointikuntayhtymän suunnittelusta koituvien kulujen kattamiseksi budjetoidaan 

uusi 2,5 milj. euron maksu. Jäsenkuntien kokonaislaskutuksen arvioidaan olevan 226,5 milj. 

euroa, joten nousua on 4,2 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. 

 

Toimintakulut ovat yhteensä 259,2 milj. euroa, jossa on lisäystä 4,2 % vuoden 2020 talousarvioon 

verrattuna. Oman toiminnan kulut ovat kasvavat 1,7 % eli 3,5 milj. euroa vuoden 2020 

talousarvioon verrattuna.  Menojen nousu johtuu lähinnä sopimustenmukaisista 

palkankorotuksista, yhteispäivystyksen ostopalvelulääkäreille varatun määrärahan kasvamisesta 

sekä lisäpanostuksista lääkäreiden koulutukseen lahjoitusprofessuurien ja professoreiden 

sivuvirkojen muodossa. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu ne rakennemuutokset, joista VKS 

2025 -strategiaohjelman mukaisesti syntyy yhteensä 1,7 milj. euron kustannussäästö.  

 

Henkilöstökulut ovat 116 milj. euroa, jossa on lisäystä 4,8 milj. euroa eli 4,3 %. Varsinaisen 
toiminnan aiheuttamat henkilöstökulut kasvavat vain 1 milj. euroa eli 0,9 %, sillä loput 
henkilöstömäärärahoista liittyvät valtion rahoittamiin hankkeisiin ja 
potilasturvallisuuskeskukseen sekä hyvinvointialueen suunnitteluun. Virkojen ja toimien 
määrä-on pienentynyt 7,4:llä. Talousarvioehdotuksessa on lakkautettu 10 toimea, mutta siihen 
on lisätty kaksi 30-prosenttista sivuvirkaa lääkärikoulutuksen professoreille ja kaksi toimea 
potilasturvallisuuskeskusta varten. 12,5 toimea muutetaan niin sanotuiksi 0-toimiksi (ilman 
erillisiä määrärahoja) lakisääteisten poissaolojen kattamiseksi eri yksiköissä. Vakinaisen 
henkilöstön palkkamäärärahat on kirjattu yksiköille. Erilaisia virkanimikemuutoksia on 38. Ne 
johtuvat rakennemuutoksista ja niillä pyritään vastaamaan paremmin resurssien tarpeeseen. 

jatkuu… 
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VSHPHallitus    § 140    26.10.2020 
Valtuusto    § 40    30.11.2020 

 
 
Muissa laitoksissa annetun hoidon määräraha nousee 5,9 % eli 2,3 milj. euroa.  Määrärahaa on 
supistettu vuoden 2019 toteumaan verrattuna, sillä lähipalveluita kehitetään erityisesti 
Pietarsaaressa mutta myös muissa osissa sairaanhoitopiiriä, mikä toivottavasti vähentää muiden 
laitosten käyttöä. Muut ostopalvelut kasvavat 7 % eli 3,8 milj. euroa, mikä johtuu lähinnä 
yhteispäivystyksen ostopalvelulääkärikulujen kasvusta, ambulanssitoiminnan kulujen kasvusta 
yhden lisäyksikön perustamisen johdosta sekä valtionavustushankkeille budjetoiduista 
määrärahoista. Ostopalvelulääkäreille varatut määrärahat eivät yllä samalle tasolle kuin vuoden 
2019 toteuma, ja selvitämme muita toimenpiteitä kustannusnousun hillitsemiseksi. 
 
Aine- ja tarvikemenot pysyvät nykyisellä tasolla.  
 

Rahoituksen nettokulut 2021 ovat 1,6 milj. euroa, ja lainanoton kasvusta huolimatta olemme 

pystyneet pitämään tason samana äärimmäisen alhaisen korkotilanteen ansiosta. 

 

Investointiehdotuksen määräraha on yhteensä 87,2 milj. euroa, josta kiinteistöbudjetin osuus on 

72,9 milj. euroa. Uuden H-talon osuus tästä on 56,2 milj. euroa ja muiden kiinteistöinvestointien 

16,7 milj. euroa. Aloitettujen ja meneillään olevien rakennus- ja korjaushankkeiden 

kokonaissumma on 210 milj. euroa ja muihin saneerauksiin on varattu 55 milj. euroa. Vuoden 

2021 investoinneista 4,7 milj. euroa on varattu laitehankintoihin ja 11 milj. euroa it-ohjelmiin. 

Tästä summasta 10,4 milj. euroa on varattu uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster Botniaa 

varten, joka on monivuotinen, yhteensä 55 milj. euron hanke. Osa vuoden 2020 

investointimäärärahoista on budjetoitu uudelleen vuodelle 2021, kun niitä ei ole ehditty toteuttaa 

alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 

 

Kiinteistö- ja it-investoinnit rahoitetaan lainalla.  

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma      LIITE § 140 

 

 

JOHT: ehdottaa, että  

 

1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja taloussuunnitelman 

esitetyssä muodossa 

 

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2021 toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan 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). 

jatkuu… 
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b. Kalliin hoidon raja on 90 000 euroa/potilas/vuosi. Raja koskee myös 

psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 7 500 000 euroa eli 

44,25 euroa asukasta kohti tasausmaksuna. 

 

c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytystieto-

keskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja lääkitys, 

lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, 

kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen apuvälinekeskuksen 

toiminta, alueellisen terveydenhuoltorekisterin ja 

perusterveydenhuollon yksikön ylläpito (lukuun ottamatta 

hyvinvointialueen suunnittelukulut) sekä hengitysvajauspotilaista 

piirille kuuluvat kulut. Vuoden 2021 jäsenmaksu on 55,16 euroa 

asukasta kohti. Kokonaiskulut ovat 9 011 000 euroa. 

 
d. Vuodelta 2021 peritään erillinen maksu tulevan hyvinvointialueen 

suunnittelua varten. Nettokulujen arvioidaan olevan 2,5 milj. euroa. 

Kunnille, jotka ovat päättäneet siirtää kaiken sosiaali- ja 

perusterveydenhuollon toiminnan ja osallistua suunnittelukuluihin, 

vahvistetaan maksu, joka on 14,82 euroa/asukas. Mikäli Korsnäs 

päättää siirtää myös sosiaalihuoltonsa, tarkistetaan hintoja niin, että 

maksu on 14,75 euroa, mutta jos Korsnäs osallistuu suunnitteluun vain 

muilta osin, maksu Korsnäsin osalta on 9,48 euroa/asukas. 

 
e. Ensihoitopalvelun nettokulut 7 797 009 euroa peritään maksuna, joka 

on 46 euroa asukasta kohti. 

 

f. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 42,35 

euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista. Maksu on 

yhteensä 7 178 800 euroa. 

 

g. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista laskutetaan ns. 

läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän piiriin. 

 

h. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. 

 

i. Peruspääomasta 1.1.2019 maksetaan 0,75 %:n korko, joka maksetaan 

jäsenkunnille joulukuussa 2021. 

 

j. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen 

rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistöinvestointien osalta ja 

15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta. 

jatkuu… 
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k. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettokulut, 

nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Hallitusta 

sitoo investointilistan jokainen kohta. 

 
 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 10.49. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

  

§ 40 Vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma  

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma      LIITE § 40 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti.  

 

VALT: Valtuutettu Ann-Sofie Smeds-Nylund poistui kokouksesta klo 11.30. 

 

Ryhmäpuheenvuorojen ja yleisen keskustelun jälkeen valtuusto 

hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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§ 153 Ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2021–31.12.2021 ja ensihoidon 

 yhteistoimintasopimukset vuodelle 2021 

Joht. 52 
Ensihoidon palvelutasopäätös tulee päivittää ja hyväksyä vuosittain. Palvelutasotavoite 

käsitellään ja hyväksytään TYKS erva:n ensihoidon ohjausryhmässä. Palvelutasotavoite 

määritellään yhtenäisesti koko erityisvastuualueelle. 

 

Ensihoidon palvelutaso oli heikentynyt A/B-tehtävien osalta jo vuonna 2019. Muutos aiheutui 

hätäkeskustietojärjestelmän muuttumisen aiheuttamasta A/B-tehtävien määrän rajusta 

noususta. Tilannetta on pyritty korjaamaan riskianalyysipäivityksin, mutta vaikuttaa ilmeiseltä, 

että koko riskianalyysimalli tulee uudistaa. 

 

Vuoden 2020 keväällä kehittynyt koronaviruspandemia on edelleen vaikuttanut heikentävästi 

palvelutasoon (1-9/2020 perusteella). Tämä johtuu eniten siitä, että henkilöstön 

altistumistilanteiden välttämiseksi on ensivasteyksiköiden käyttöä rajoitettu voimakkaasti sekä 

kansallisilla että erva-tason linjauksilla. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella etenkin pienemmissä 

taajamissa ja maaseutualueilla ensivasteyksiköillä on keskeinen merkitys tavoittamisviiveiden 

kannalta. 

 

Palvelutasotavoitteita määritettäessä TYKS erva:n ensihoidon ohjausryhmässä katsottiin 

nykyisen heikentyneen palvelutason johtuvan ensisijaisesti muusta kuin ensihoitopalvelun tai 

todellisen palvelutarpeen muutoksista. Tämän vuoksi palvelutasotavoite päätettiin säilyttää 

ennallaan olevana pidemmän aikavälin tavoitteena, johon voidaan realistisesti pyrkiä 

koronapandemian päättymisen ja riskinarviomallin korjaamisen jälkeen. 

 

Vuoteen 2020 verrattuna palvelutasopäätöksen ainoat muutokset ovat alueen perustietojen 

päivitys. Luonnos palvelutasopäätökseksi on liitteenä. 

 

Palvelutasopäätöksen lisäksi tulee ensihoidon yhteistoimintasopimukset päivittää. Sopimukset 

laaditaan määräaikaisena (1.1.2021–31.12.2021) ja ne korvaavat nykyiset toistaiseksi voimassa 

olevat sopimukset.  

 

Sopimusluonnokset       LIITE § 153/1 

 

Keskeisimmät muutokset sopimuksessa ovat seuraavat: 

1. Rakennetta on selkiytetty, ja aiemmat sisäiset ristiriidat poistettu 

2. Hoitovälineiden hankinta ja ylläpito on keskitetty sairaanhoitopiirin vastuulle 

3. Puhelimet ja liittymät on siirretty sairaanhoitopiirin vastuulle 

4. Sopimus on määräaikainen 

5. Täydennyssopimukseen on lisätty perustason päiväambulanssi Vaasan asemapaikalle 

jatkuu.. 
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JOHT:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se 

1. hyväksyy VSHP:n kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätöksen 

ajalle 1.1.2021–31.12.2021. 

2. hyväksyy ensihoidon yhteistoimintasopimukset vuodelle 2021 

 

HALL: Ylilääkäri Taneli Väyrynen oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 

 

 

§ 41 Ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2021–31.12.2021 ja ensihoidon 

 yhteistoimintasopimukset vuodelle 2021 

 

Sopimusluonnokset       LIITE § 41 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto   

1. hyväksyy VSHP:n kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätöksen 

ajalle 1.1.2021–31.12.2021. 

2. hyväksyy ensihoidon yhteistoimintasopimukset vuodelle 2021. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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§ 154 Ensihoitopalvelun järjestämistavan muutos 

Joht. 53 

Ensihoitopalvelu järjestetään tällä hetkellä yhteistoiminnassa alueen kahden pelastuslaitoksen 

kanssa. Sairaanhoitopiiri on vastuussa ensihoitopalvelun järjestämisestä, ja tuottaa 

operatiiviseen ensihoitopalveluun itse ainoastaan kenttäjohto- ja ensihoitolääkäritoiminnot.   

 

Ensihoidon järjestämistapaa esitetään muutettavaksi siten, että 1.1.2022 alkaen 

sairaanhoitopiiri/hyvinvointikuntayhtymä tuottaa ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelu tullaan 

kuitenkin tuottamaan läheisessä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa, säilyttäen nykyiset 

synergiaedut. Pelastajien työskentely perustason ensihoitajina mahdollistetaan jatkossakin. 

Ensihoitopalvelun asemapaikat säilyvät ennallaan, hyödyntäen nykyistä infrastruktuuria. 

Pelastuslaitokset vastaavat jatkossakin ensivastetoiminnan tuottamisesta. 

 

Järjestämistavan muutos nähdään tärkeänä rakenteellisena muutoksena, joka yhtenäistää 

ensihoitopalvelun yhdeksi toimintayksiköksi, ja samalla kiinteämmäksi osaksi muuta sote-

organisaatiota. Muutos on luonnollinen osa nykyistä kehitystä, ja hyvinvointikuntayhtymän 

toiminnan aloittamista. Muutoksella pyritään sujuvoittamaan ensihoitopalvelun toimintaa, 

sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten välisten organisaatiorajojen poistuessa. Samalla pyritään 

syventämään ensihoitopalvelun ja muiden sote-toimintojen välistä synergiaa. 

 

Huomioiden kuntien väestörakenteen muutokset, sekä mahdollinen muutos ensivastetoiminnan 

tuottamisessa, läheinen yhteistyö pelastustoimen kanssa on keskeisen tärkeätä molempien 

lähipalveluiden turvaamiseksi jatkossakin. Yhteistyön laajentaminen koskemaan esim. 

pelastuksen ja ensihoidon yhteisiä, ns. hybridiyksiköitä, vaikuttaa todennäköiseltä kehityskululta 

lähitulevaisuudessa. 

 

Pelastuslaitosten elinvoimaisuus tulee säilyttää muutoksessa ja molemmat osapuolet sitoutuvat 

asettamaan sen keskeiseksi tavoitteeksi yhteistoiminnassa. Tällä varmistetaan mahdollisuudet 

uusien yhteistyömuotojen kehittämiselle alueen asukkaiden lähipalveluiden varmistamiseksi 

tulevaisuudessa. 

 

Esitetty muutos on suunniteltu toteutettavaksi siten, että nykyinen kustannusrakenne ja 

tulevaisuuden kustannuskehitys eivät muutu oleellisesti, eivätkä asukkaiden pelastustoimen tai 

ensihoidon lähipalvelut vaarannu. Muutoksen syynä ei ole tyytymättömyys yhteistoimintaan 

pelastuslaitosten kanssa, minkä vuoksi läheistä yhteistyötä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin. 

 

Esitys sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten erilliset selvitykset muutoksesta ja nykytilanteesta 

sekä niiden yhteenveto       LIITE § 154/1-4 

 

 

         jatkuu.. 
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JOHT:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se päättää muuttaa 

ensihoidon järjestämistapaa siten, että 1.1.2022 alkaen kuntayhtymä 

tuottaa ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelu tullaan kuitenkin 

tuottamaan läheisessä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa, säilyttäen 

nykyiset synergiaedut. 

 

HALL: Ylilääkäri Taneli Väyrynen oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Väyrynen poistui kokouksesta klo 10.47. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

 

§ 42 Ensihoitopalvelun järjestämistavan muutos 

 

Esitys sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten erilliset selvitykset muutoksesta ja nykytilanteesta 

sekä niiden yhteenveto       LIITE § 42/1-4 

 

STYR:  ehdottaa, että valtuusto päättää muuttaa ensihoidon järjestämistapaa 

siten, että 1.1.2022 alkaen kuntayhtymä tuottaa ensihoitopalvelun. 

Ensihoitopalvelu tullaan kuitenkin tuottamaan läheisessä yhteistyössä 

pelastuslaitosten kanssa, säilyttäen nykyiset synergiaedut. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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§ 155 Kristiinankaupungin ja Pihlajalinna Terveys Oy:n yhteisyrityksen osakkeiden 

 ostaminen 

Joht. 54 
Kristiinankaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat perustaneet yhteisyrityksen Ab Kristina Hälso 

Terveys Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimiala on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

palveluiden sekä näihin liittyvien tukipalvelujen tuottaminen Kristiinankaupungin kaupungissa 

ja sen lähialueilla. Yhtiö tuottaa palveluita julkisyhteisöille, yksityisille yrityksille, kolmannen 

sektorin toimijoille ja henkilöasiakkaille. 

 

Pihlajalinna Terveys Oy omistaa yhteisyrityksen osakekannasta 82,5 prosenttia ja 

Kristiinankaupungin kaupunki 17,5 prosenttia. Osapuolet ovat sopineet, että enintään 7,5 

prosentin omistusosuus voidaan myydä myöhemmässä vaiheessa Kristiinankaupungin 

määräämälle taholle. 

 

Osapuolet ovat olleet yhteydessä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään ja ilmaisseet 

halukkuutensa saada kuntayhtymä mukaan yhteisyrityksen omistajaksi. Osakekauppa 

toteutettaisiin siten, että Pihlajalinnan Terveys Oy myy kuntayhtymälle 75 osaketta, joka vastaa 

7,5 prosentin omistusosuutta yhteisyrityksestä. Osakkeiden kauppahinta olisi 3.750 euroa, jonka 

ostaja suorittaa kaupantekopäivänä myyjän ilmoittamalle pankkitilille. 

 

Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä viisi (5) jakautuen siten, että Pihlajalinnalla on 

hallituksessa kolme (3) jäsentä ja Kristiinankaupungilla kaksi (2) jäsentä. Osapuolet ovat 

tarjonneet kuntayhtymälle yhden (1) hallituspaikan. 

 

Kuntayhtymän viranhaltijat ovat tehneet osakekauppaan liittyvän riskiarvioinnin, jossa on 

arvioitu mm. toimintaan, hallintoon sekä talouteen liittyviä riskejä. Riskiarvion perusteella 

mukanaolo yhteisyrityksessä nähtiin pienempänä riskinä verrattuna siihen, että kuntayhtymä 

jäisi yhtisyrityksen ulkopuolelle. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön mukaan omistajaohjaukseen liittyvät 

asiat kuuluvat hallituksen toimivaltaan. Päätös osakkeiden ostamisesta on kuitenkin 

periaatteellisesti tärkeä ja päätös on tarkoituksenmukaista viedä valtuuston päätettäväksi. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se päättää ostaa 75 

kappaletta Ab Kristina Hälso Terveys Oy:n osaketta Pihlajalinna 

Terveys Oy:ltä hintaan 3.750 euroa. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 43 Kristiinankaupungin ja Pihlajalinna Terveys Oy:n yhteisyrityksen osakkeiden 

 ostaminen 

 
 

Äänestysluettelo        LIITE § 43 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto päättää ostaa 75 kappaletta Ab Kristina Hälso 

Terveys Oy:n osaketta Pihlajalinna Terveys Oy:ltä hintaan 3.750 euroa. 

 

VALT: Keskustelun kuluessa valtuutettu Viktor Kock esitti, että valtuusto 

hylkää ehdotuksen. Valtuutettu Harri Moisio kannatti Kockin esitystä. 

 

 Valtuutettu Marit Nilsson-Väre poistui kokouksesta klo 12.15 ennen 

äänestystä. 

 

 Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen: Ne, jotka 

kannattavat hallituksen esitystä, äänestävät kyllä. Ne, jotka kannattavat 

Kockin esitystä, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. 

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 141,2 Kyllä-ääntä ja 

12,8 Ei-ääntä. 

 

 Äänestysluettelo on liitteenä. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys oli tullut valtuuston 

päätökseksi ja Ab Kristina Hälso Terveys Oy:n osakkeita ostetaan 75 

kappaletta kokonaishintaan 3.750 euroa. 

 ________  
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§ 126 Kooste tarkastuslautakunnan keskeisistä huomioista ja suosituksista  

Joht. 40 

Tarkastuslautakunta on koonnut arviointikertomukseensa 17 huomiota, jotka on annettu 

valtuustolle tiedoksi 22.6.2020. Hallitus antaa kommenttinsa valtuustolle marraskuun 

kokouksen yhteydessä.  

 

Alla käsitellään vastaukset tarkastuslautakunnan 16 huomioon. 
 

1) Vuosi 2019 oli kaiken kaikkiaan onnistunut Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta: 
 keskussairaalasta tuli laajan päivystyksen sairaala, H-talon rakentaminen alkoi, VKS 2025 -
 strategia päivitettiin ja palveluiden integroiminen Pohjanmaalla käynnistyi. 
Vastaus: Pitkäjänteinen, systemaattinen työ on kantanut tulosta ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
 
2) Tavoitejohtamisen on oltava ajan hengen mukaista ja uudistuttava strategian päivittymisen 
 yhteydessä. Uudessa, vuonna 2019 päivitetyssä VKS 2025 -strategiassa on kiitettävästi 
 vähennetty tavoitteiden määrää, konkretisoitu ja yksinkertaistettu niitä sekä parannettu 
 niiden mitattavuutta. 
Vastaus: Tämä on selkeyttänyt johtamista ja seurantaa ja lisäksi niiden halutaan pysyvän nyt 
pidempään samoina, jotta mitattavuus olisi pidemmällä ajalla paremmin seurattavissa. 
 
3) Synkkiä pilviä ja riskejä syntyi viime vuonna muista sairaanhoitopiireistä ostettujen 
 palveluiden kasvusta sekä siihen liittyvästä lääkäripulasta, lähinnä psykiatriassa ja 
 radiologiassa. Lautakunta kysyykin, eikö myös lääkäriresurssien parantaminen muodosta 
 sitovaa tavoitetta, kuten sitova tavoite siitä, ettei hoito muissa laitoksissa kasva. 
Vastaus: Lääkäriresurssin parantaminen on keskeinen tavoite, niin rekrytoinnin kuin oman 
työvoiman sitouttamisen kautta. Sitovaksi tavoitteeksi sitä ei liene syytä määritellä, koska omat 
mahdollisuutemme vaikuttaa ovat kuitenkin rajalliset mm. valtakunnallisesta pulatilanteesta 
johtuen nimenomaan yllä mainittujen erikoisalojen osalta. Lääkäritilannetta voidaan korjata 
ostopalveluilla, mutta sitova tavoite voisi olla virkalääkäritilanteen parantaminen, joka on 
keskeistä kustannusten hillitsemiseksi. Sitova tavoite voisi näin ollen olla virkalääkäritilanteen 
parantaminen. 
 
4) Keskeisen suuren haasteen muodostaa hoidon huono jatkuvuus. Prosessien järjestelmällisen 
 kehittämisen sijaan on jatkuvasti turvauduttava hätäratkaisuihin. Lääkäreiden ja 
 asiantuntijoiden palvelualue vastaa siitä, että VKS:ssa on riittävästi lääkäri- ja 
 asiantuntijaresursseja, mutta palvelualue ei ole muiden palvelualueiden tapaan asettanut 
 tavoitteita ja mittareita esimerkiksi rekrytoinnille tai resurssien tasapainolle. 
Vastaus: Paras tapa saada jatkossa erikoislääkäreitä on oma koulutus, johon tulee panostaa. 
Valtaosa täällä toimivista erikoislääkäreistä on aikanaan suorittanut 
keskussairaalaerikoistumisvaiheen täällä ja palannut yliopistojakson jälkeen takaisin. 
Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointitilanne on ollut viime vuosina hyvä ja Nuorten Lääkärien 
Yhdistyksen selvityksissä Vaasan keskussairaala on ollut aivan kärkipäässä koulutettavien 

 
jatkuu.. 
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tyytyväisyydessä. Valitettavasti vain joka kymmenes palaa aikanaan Vaasaan. Toivomme, että 
koulutusuudistukseen kautta erikoistumisen polku voitaisiin muuttaa siten, että yliopistovaihe 
tulisi aiemmassa vaiheessa, jolloin erikoistumisen loppuvaihe voitaisiin suorittaa 
keskussairaalassa ja täten sitouttaa lääkäreitä tänne. 
 
5) Valtuusto ei ole vuonna 2019 pitämänsä neljän kokouksen aikana saanut erityistä tietoa siitä, 
 miten valtuustoa sitovien tavoitteiden toteutuminen on edennyt. Valtuuston mahdollisuutta 
 aktiivisen tavoitejohtamiseen on siten kavennettu. Vuoden 2019 välitilinpäätösraportit eivät 
 sisältäneet kirjattua raportointia sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 
 valtuusto- tai hallitustasolla. Miten nämä vastuulliset toimielimet siis pystyisivät 
 vaikuttamaan aktiivisesti tavoitejohtamiseen kuluvan vuoden aikana? 
Vastaus: Olemme ottaneet uuden käytännön, jossa hallitus saa jokaisessa kokouksessa kattavan 
tilannekatsauksen, jossa käsitellään säännöllisesti sekä mittareita että suuria asioita jotka 
vaikuttavat piirin toimintaan ja strategian toteutumiseen. Samaa tietoa annamme valtuustolle, 
ryhmätapaamisessa ennen kokousta. Lisäksi olemme uusien mittareiden myötä vielä 
systemaattisemmin lähteneet raportoimaan tuloksista kolmesti vuodessa, jolloin seuranta on 
helpompaa.  
 
6) Lautakunta suosittelee, että valtuusto käsittelee joka vuosi erikseen ja seikkaperäisesti 
 strategista johtamisprosessia ja talousarviovuoden sitovia tavoitteita ja niiden toteutumista 
 ennen kuin se hyväksyy uuden toiminta- ja taloussuunnitelman. 
Vastaus: Huomioimme tämän palautteen ja järjestämme valtuustolle paremmin mahdollisuuden 
käsitellä ja kommentoida toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä. 
 
7) Hallitus raportoi marraskuussa 2019 vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyen, että 
 ostopalveluiden kasvun hillitsemiseksi on ryhdytty mittaviin kehittämistoimiin. 
 Kasvusuuntaus on taittunut muiden sairaaloihin osalta, mutta kasvanut edelleen 
 yliopistosairaaloiden osalta. Ostopalvelut ylittyivät yhteensä 12,3 miljoonalla eurolla. 
Vastaus: Yliopistosairaaloista ostettavien palveluiden kasvu johtuu suureksi osaksi 
keskittämisasetuksesta. Kustannuksiin ei pysty suoraan vaikuttamaan, mutta työtä tehdään sen 
eteen, että keskussairaalatasolla voidaan tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka tällä hetkellä tehdään 
yliopistosairaaloissa. Olemme kuitenkin tehneet paljon työtä muista keskussairaaloista 
ostettavien palveluiden määrän vähentämiseksi, ja monia asioita on vireillä tehtyjen strategisten 
päätösten mukaisesti. Pyrimme myös lisäämään luottamusta hoidon hyvään laatuun, jotta 
asiakkaat valitsevat oman piirin palvelut laadun perusteella. Lisäksi pyrimme mahdollistamaan 
sen, ettei potilaan tarvitse aina tulla Vaasaan, vaan hän voi saada hoidon esimerkiksi 
etävastaanotolla tai oman alueen terveyskeskuksessa. Näin pitkät etäisyydet eivät vaikuta siihen, 
että potilas valitsee toisen piirin hoitoaan varten. Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut olivat 
vuonna 2019 noin seitsemän miljoonaa euroa talousarviota suuremmat, ja tästä summasta 6,5 
miljoonaa euroa muodostui yliopistosairaaloiden antamasta hoidosta ja loput Pietarsaaren 
sairaalan lisääntyneestä käytöstä. Ostopalvelut kokonaisuudessaan ylittyivät yhteensä 11,8 
miljoonalla eurolla. 
 
8) Ravitsemis-, puhdistus- ja kuljetuspalveluiden sekä eräiden taloushallinnon ja 
 palkanlaskennan palveluiden ulkoistaminen tuli viime vuonna kalliimmaksi kuin aiempi itse 
 järjestetty toiminta. Mikä on hallituksen ja omistajaohjausjaoston resepti tämän asian 
 hoitamiseksi sekä muiden ulkoistettujen toimintojen seuraamiseksi? 
Vastaus: Valtuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 13 hyväksynyt sairaanhoitopiirin 
omistajaohjauksen periaatteet ja hallitus on kokouksessaan 8.6.2020 § 95 hyväksynyt omistaja- 

jatkuu.. 
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ohjauksen ohjeen. Omistajaohjauksen periaatteiden ja ohjeen avulla on tarkoitus ottaa vahvempi 
ote sairaanhoitopiirin omistajaohjauksesta. Omistajaohjausjaosto on puolestaan ottanut 
kokoustensa vakiopykäliksi mm. Mico Botnian ja Teese Botnian tilannekatsauksen. 
Omistajaohjausjaosto tulee asettamaan molemmille yhtiöille ensi vuodeksi sekä laadulliset että 
määrälliset tavoitteet, joiden avulla pyritään vaikuttamaan myös kustannustasoon. 
 
9) Eräillä erikoisaloilla on paljon peruttuja käyntejä ja sellaisia käyntejä, että asiakkaat jäävät 
 tulematta ilmoittamatta siitä. Ne kuormittavat jo entisestään tiukoilla olevia resursseja. On 
 kehitettävä tavoitteellisia tukiprojekteja kaikenlaisen tyhjäkäynnin poistamiseksi. 
Vastaus: Asiakkaalle lähetettävässä kutsukirjeessä muistutetaan ajan perumisen tärkeydestä. 
Kaksi päivää ennen vastaanottoaikaa asiakas saa tekstiviestimuistutuksen. Peruttuja aikoja 
tarjotaan toiselle asiakkaalle joko lähettämällä kirje tai soittamalla. Kevään korona-aikana on 
normaalin vastaanottotoiminnan tilalle tullut etäkontakti video- tai puhelinyhteydellä. Tämä 
toimintatapa tulee varmasti laajenemaan ja jäämään pysyväiseksi monella erikoisalalla. Hyväksi 
peruttujen aikojen vähentäjäksi on osoittautunut myös pilottikäytössä ollut sähköinen 
interaktiivinen hoitopolku, jossa kaikki vaiheet ja informaatio ovat koko ajan tarjolla. Toimintaa 
ollaan laajentamassa uusille erikoisaloille. Järjestelmä on myös selvästi vähentänyt henkilöstön 
työkuormitusta, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. 
 
10) Lautakunta katsoo, että kysymys, joka koskee yksittäisten potilaiden suhteellisen suurta 
 hoitopalveluiden käyttöä, on selvitettävä ja mahdolliset aukot hoitoketjuissa minimoitava. 
Vastaus: Päivystyksessä arkipäivisin toimivan Case Managerin tehtävänä on löytää ne potilaat, 
jotka käyttävät paljon palveluja tai joilla on riski ajautua palvelujen suurkuluttajaksi. Hän arvioi 
potilaiden terveyttä, hoitopalveluiden tarvetta, kokoaa tarvittaessa moniammatillisen tiimin 
potilaan ympärille sekä tukee potilasta ja seuraa hoidon toteutumista. Case manager palvelee 
koko sairaalaa ja toimii läheisessä yhteistyössä sairaanhoitopiirin alueen perusterveyden ja 
sosiaalihuollon sekä kolmannen sektorin kanssa. Keväällä aloitti toinen case manager, joka 
kehittää kipupotilaiden palvelutarvetta. Päivystyksessä on nykyään myös oma sosiaalityöntekijä, 
joka omalta osaltaan selvittää usein melko sosiaalisista syistä päivystykseen ajautuneiden 
potilaiden tilannetta ja tarpeita.  
 
11) Päivystyksen kaaos vuodenvaihteessa 2019–2020 johtui useista erillisistä seikoista, mutta 
 osoittaa, miten tärkeää poikkeustilanteiden ennakoiminen on. 
Vastaus: Toiminnan ja resurssien suunnittelu loma- ja juhlapyhien ajaksi tehdään yhteistyössä 
vastuu- ja palvelualueiden kesken mm. viikoittaisten tilannekatsauksien yhteydessä. 
Huolehditaan siitä, että rekrytointi on aktiivista koko vuoden ja loma-aikojen sekä juhlapyhien 
aikainen rekrytointi aloitetaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Työehtosopimus antaa nyt 
mahdollisuuden neljän viikon työvuorolistaan hoitohenkilöstön osalta, mikä helpottaa 
ylimääräisten vapaiden sijoittamista aikaisempaan kolmen viikon listaan verrattuna. 
Hyvinvointikuntayhtymän käynnistymisen myötä alueellinen toiminnan suunnittelu ja 
resursointi tehdään yhdessä ja näin turvataan asiakkaalle toiminnan joustavuus ja kitkattomuus. 
Pitkiin juhlapyhiin ja lomiin varaudutaan myös elektiivistä toimintaa vähentämällä. Loma-
aikoina kunnat vähentävät toimintaa, joka puolestaan aiheuttaa painetta niin päivystykseen kuin 
osastoille, kun jatkohoitoa tarvitsevat potilaat eivät pääse eteenpäin kotikuntiin. Lääkäreillä on 
käytössä ruuhkanpurkuhälytys, kun odotusaika nousee kiireettömämmillä potilailla yli kolmen 
tunnin. Hoitajapuolella lisätyövoimaa kutsutaan tarvittaessa massatekstiviestihälytysten avulla. 
Molemmat toimintamallit ovat toimineet. Uudessa kuntayhtymässä voitaneen jatkossa 
paremmin suunnitella yhdessä loma-aikojen toiminnan porrastus. 

jatkuu.. 
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12) Vuoden 2019 laaduntunnustus menee uudelle potilas- ja asiakasturvallisuuden 
 kehittämiskeskukselle. Pitkäaikainen järjestelmällinen kehitystyö todentaa sairaalan 
 asiakaslähtöisyyden, jossa turvallisuus on hoidon lähtökohta. 
Vastaus: Saamme jatkaa systemaattista potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistyötä nyt 
myös kansallisella näkökulmalla.  
 
13) Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ei raportoida riskienhallinnasta eikä siitä, miten sisäinen 
 valvonta on käytännössä järjestetty eikä siinä myöskään analysoida todennäköistä tulevaa 
 talouskehitystä. Todetaan kuitenkin, että tietoisuus talouden ohjaamisesta ja toiminnan 
 riskialueista on operatiivisella johdolla hyvä, mutta dokumentointi on puutteellista. 
Vastaus: Sairaanhoitopiirin johtaja on 23.9.2019 § 46 asettanut riskienhallinnan työryhmän 
viemään riskienhallinnan työtä eteenpäin. Työryhmä on keskittynyt ensimmäisen vuoden aikana 
pääasiassa hoitoon liittyviin riskeihin, mutta tulee laajentamaan työtä myös tukipalveluihin 
liittyviin riskeihin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työn kehittämiseksi hallitus on 
kokouksessaan 17.8.2020 § x hyväksynyt sairaanhoitopiirin uuden sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeen. Lisäksi kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt ohjetta tarkentavan 
käytännön ohjeen. 
Todettakoon kuitenkin, että valtuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 11 käsitellyt ja hyväksynyt 
lisäyksen Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen 2019. Lisäyksessä on arvioitu mm. 
koronapandemian taloudellisia vaikutuksia toimintaan vuonna 2020. 
 
14) Lasten palvelualueella käytettävää analyyttistä mallia toimintaympäristön ja toiminnan 
 riskien arvioinnista voitaisiin hyödyntää koko piirin riskikartoituksessa vuosittaisen 
 talousarvion laadinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen yhteydessä. 
Vastaus: Hyödynnämme mallia.  
 
15) Oman toiminnan sitovat määrärahat ylittävät valtuuston asettaman tason 2.253.456,32 
 eurolla. Kuntalain mukaan talousarviota ei saa ylittää ilman valtuuston myöntämää 
 määrärahaa. 
Vastaus: Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu säännöllisesti vain kaksi kertaa vuodessa, minkä 
vuoksi mahdolliseen ylitykseen liittyvien talousarviomuutosten tekeminen on haastavaa. Lisäksi 
kasvua rahoittamaan vaaditaan vastaava nousu tuotoissa, joka Vaasan sairaanhoitopiirin 
tilanteessa tarkoittaisi suurempia kuntaosuuksia. Vaasan sairaanhoitopiiri on tehnyt päätöksen 
hintojen muuttamisesta ainoastaan silloin, kun jo varhaisessa vaiheessa on nähty, että 
talousarvion mukaisiin kuntaosuuksiin pääseminen on mahdotonta. Määrärahojen korottamisen 
anomista ei kuitenkaan nähdä kestävänä ratkaisuna kuntalaskutuksen kasvamisen vuoksi. 
Vuonna 2019 päätettiin sen sijaan yrittää hillitä kustannusnousua säästötoimin ja suuria säästöjä 
onnistuttiinkin saamaan aikaan. Kuitenkin vaikean lääkäripulan vuoksi lääkäriresursseihin 
varatut määrärahat eivät riittäneet, vaan talousarvio ylittyi. Tammikuussa 2020 saatiin lopullinen 
tieto potilasvakuutusvastuun noususta vuonna 2019, mikä kasvatti ylitystä entisestään. 
Talousarvion laatiminen on tasapainoilua realiteettien, omistajien tahdon ja toiminnan 
panostamiseen olevien resurssien välillä. Hallitus on keskustellut toimenpiteistä jokaisen 
välitilinpäätöksen yhteydessä. Talousarviokuri on ensiarvoisen tärkeä asia niin johdolle kuin 
hallituksellekin, ja tavoitteena on pysyä asetetuissa kehyksissä sen sijaan, että anotaan 
lisämäärärahaa. Valtuusto hyväksyi ylitykset hyväksyessään vuoden 2019 tilinpäätöksen. 
 
 
 

jatkuu.. 
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VSHPHallitus    § 126     28.9.2020 
Valtuusto    § 44    30.11.2020 

 
 
16) Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan piirin operatiivinen johto on ripeässä tahdissa ja 
 sujuvan kriisijohtamisen avulla hoitanut hyvin VKS:n toiminnan ylläpitämisen keväällä 2020. 
Vastaus: Saimme hyvin nopeasti muodostettua selkeän tilannekuvan ja muokattua 
johtamisjärjestelmää poikkeusoloihin. Olemme myös arvioineet missä onnistuimme ja mitä tulee 
toimintatavoissa kehittä.  
 
17) Lautakunnan ensisijainen tehtävä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten 
 asiakas-, vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Vuoden 2019 kokonaisarvioinnissa 
 piiri saa täysin hyväksyttävän tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5. 
Vastaus: Kiitämme arvokkaasta palautteesta ja jatkamme toimintamme kehittämistä.  
 
 

JOHT: ehdottaa, että hallitus antaa selvityksen valtuustolle. 
 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
 
 

§ 44 Kooste tarkastuslautakunnan keskeisistä huomioista ja suosituksista  

 
 
 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.  

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 
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VSHPHallitus    § 156     23.11.2020 
Valtuusto    § 45    30.11.2020 
 
 
 

§ 156 Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen taideohjelman vahvistaminen 

Joht. 55 
Vaasan keskussairaala valitsi Heini Orellin Frei Zimmer Oy:stä taidekoordinaattoriksi 

keskussairaalan H-uudisrakennuksen taiteen hankintaa varten. Frei Zimmer Oy:n kanssa on 

sovittu, että keskussairaalan H-uudisrakennuksen taideohjelma valmistuu vuoden 2020 aikana. 

 

Taidekoordinaattorin tueksi perustettiin taidetyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut 

Monica Sirén-Aura. Taidetyöryhmässä on ollut kuntayhtymän edustajien lisäksi arkkitehti ja 

taidekoordinaattori. 

 

Taidetyöryhmä on kokoontunut vuoden 2020 aikana tähän mennessä neljä kertaa. 

Taidetyöryhmän ohjauksella taidekoordinaattori on luonnostellut taideohjelman keskussairaalan 

H-uudisrakennusta varten. 

 

Esitys keskussairaalan H-uudisrakennuksen taideohjelmaksi  LIITE § 156/1-2 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää 

hyväksyä ja vahvistaa Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen 

taideohjelman. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

 

§ 45 Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen taideohjelman vahvistaminen 

 
HALL:  ehdottaa, että valtuusto hyväksyy hallituksen päätöksen ja vahvistaa H-

uudisrakennuksen taideohjelman.  

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 
 ________ 
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VSHPHallitus    § 157     23.11.2020 
Valtuusto    § 46    30.11.2020 
 
 
 

§ 157 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelma 2021 

Joht. 56 

Työsuojelun Kuntayhtymän valtuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaisesti vuonna 2019 

perustettiin potilasturvallisuuden osaamiskeskus ja käynnistettiin professuurin täyttö yhdessä 

Turun yliopiston kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 12.5.2020 Vaasan 

sairaanhoitopiirille kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen 

perustamiseksi valtionavustusta vuosille 2020–2022 yhteensä 3 miljoonaa euroa. 

Valtionavustuksen ehtona on 200 000 euron omavastuuosuus 1 milj. euroa kohden. 

Valtionavustus on tarkoitettu STM:n päätöksessä mainittuihin kansallisiin koordinaatiotehtäviin 

ja sen tuella on tarkoitus tuottaa suosituksia, toimintamalleja ja uusia työkaluja potilas- ja 

asiakasturvallisuuden varmistamiseksi sekä ammattilaisille että asiakkaille. Sosiaali- ja 

terveysministeriö asetti ohjausryhmän toimikaudelle 1.9.2020–31.12.2022 vastaamaan 

keskuksen yleisestä ohjauksesta (VN/15726/2020). STM:n asettama ohjausryhmä hyväksyy 

valtionavustuksen käyttöön kohdistuvan vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman.  

 

Keskuksen toimintaa on valmisteltu 2020 vuoden alusta. Potilasturvallisuuden professori Tuija 

Ikonen aloitti 1.8.2020, ja muut henkilövalinnat valmistuivat syyskuussa 2020. Talousarvio 

vuodelle 2021 on 1,22 miljoonaa euroa, josta valtionavustuksella katettava osuus on 0,94 

miljoonaa euroa, ja suunniteltu henkilöstövahvuus omavastuuosuuksineen on noin 11,5 htv. 

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman valtakunnallisia painoalueita ovat kansallisen potilas- ja 

asiakasturvallisuusstrategian (2017–2021) toimeenpanon koordinointi ja uuden kansallisen 

strategian (2022-) valmistelu, potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamisen ja arvioinnin 

kehittäminen sekä tutkija- ja kehittäjäverkostojen ylläpito. Alueellinen kehittämistyö kohdistuu 

erityisesti hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman laatimisen 

tukemiseen ja Pohjanmaan alueen koulutusyhteistyöhön kaikille avointen tutkijaseminaarien 

järjestämiseksi sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden opintokokonaisuuden tuottamiseksi. 

Sairaanhoitopiirissä toiminta kohdistuu turvallisuusosaamisen vahvistamiseen 

akuuttihoitoprosesseissa ja simulaatiokeskuksen kehittämiseen sekä henkilöstön perehdytyksen 

ja lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden ohjauksen sisältöjen tuottamiseen. Vaasan 

sairaanhoitopiirissä testatut koulutussisällöt, toimintamallit ja työkalut jaetaan avoimesti 

kaikkialla Suomessa käyttöön otettavaksi valtionavustuksen tarkoituksen mukaisesti. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus  

1. merkitsee asian tiedoksi 

2. esittää valtuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Valtuusto    § 46    30.11.2020 
 
 
 

§ 46 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelma 2021 

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi. 
 
VALT: hyväksyi ehdotuksen. 
 ________ 
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VSHPHallitus    § 159    23.11.2020 
Valtuusto    § 47    30.11.2020 
 
 
 

§ 159 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Jan Ray 

HJ 38 
Hallitukselle Jan Ray on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.1.2021 alkaen. Eron 

syynä on se, että Rayta esitetään hallituksen jäseneksi ja kuntalain (410/2015) 75 §:n mukaan 

hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. 

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Kuntalain 32 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenet tarkastuslautakuntaan. 

 

HJ:  ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää Jan Raylle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

 

§ 47 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Jan Ray 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto 
1. myöntää Jan Raylle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 
VALT: myönsi Jan Raylle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.1.2021 

alkaen. 
 
 Valtuusto valitsi Michael Lutherin esityksestä Carl-Wilhelm 

Stenmanin jäseneksi tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 ________ 
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HykyHallitus    § 40    23.11.2020 
Valtuusto    § 48    30.11.2020 
 
 
 

§ 40 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Lorenz Uthardt 

Joht. 21 
Lorenz Uthardt on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenyydestä 1.1.2021 alkaen. Eron syynä on 

luottamustoimien jäsenkierrätys. 

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Kuntalain 32 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenet hallitukseen. 

 

HJ:  ehdottaa hallitukselle, että se esittäää valtuustolle, että se  

1. myöntää Lorenz Uthardtille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Åsa Blomstedtille 

hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

 

§ 48 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Lorenz Uthardt 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto  
1. myöntää Lorenz Uthardtille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Åsa Blomstedtille 

hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 
VALT: myönsi Lorenz Uthardtille eron hallituksen varajäsenyydestä 1.1.2021 

alkaen. 
 
 Valtuusto valitsi Michael Lutherin esityksestä Carl-Gustav Mangsin 

Åsa Blomstedtin varajäseneksi hallitukseen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 ________ 
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HykyHallitus    § 41     23.11.2020 
Valtuusto    § 49    30.11.2020 
 
 
 

§ 41 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Kenneth Pärus 

Joht. 22 
Kenneth Pärus on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenyydestä 1.1.2021 alkaen. Eron syynä on 

luottamustoimien jäsenkierrätys. 

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Kuntalain 32 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenet hallitukseen. 

 

HJ:  ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se  

1. myöntää Kenneth Pärusille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Monica Sirén-Auralle 

hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

 

§ 49 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Kenneth Pärus 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto  
1. myöntää Kenneth Pärusille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Monica Sirén-Auralle 

hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 
VALT: myönsi Kenneth Pärusille eron hallituksen varajäsenyydestä 1.1.2021 

alkaen. 
 
 Valtuusto valitsi Michael Lutherin esityksestä Tomas Bäckin Monica 

Sirén-Auran varajäseneksi hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
1.1.2021 alkaen. 

 ________ 
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Hallitus    § 42     23.11.2020 
Valtuusto    § 50    30.11.2020 
 
 
 

§ 42 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Karita Nynäs 

Joht. 23 
Karita Nynäs on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenyydestä 1.1.2021 alkaen. Eron syynä on 

luottamustoimien jäsenkierrätys. 

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Kuntalain 32 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenet hallitukseen. 

 

HJ:  ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se  

1. myöntää Karita Nynäsille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Greger Forsblomille 

hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 50 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Karita Nynäs 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto 
1. myöntää Karita Nynäsille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Greger Forsblomille 

hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 
VALT: myönsi Karita Nynäsille eron hallituksen varajäsenyydestä 1.1.2021 

alkaen. 
 
 Valtuusto valitsi Michael Lutherin esityksestä Mikael Lindvallin 

Greger Forsblomin varajäseneksi hallitukseen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 ________ 
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HykyHallitus    § 43    23.11.2020 
Valtuusto    § 51    30.11.2020 
 
 
 

§ 43 Hallituksen kokoonpanon laajentaminen 

Joht. 24 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan hallituksessa on yksitoista 

(11) jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Jäsenkunnat ovat päättäneet perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2021 alkaen. Kuntayhtymän 

nimeksi tulee Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Samalla hallituksen jäsenmäärä 

kasvaa 13. 

 

Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan hallituksen jäsenet valitaan valtuuston kokouksessa. 

 
JOHT:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se päättää täydentää 

hallitusta kahdella jäsenellä 1.1.2021 alkaen ja heille valitaan 

henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 51 Hallituksen kokoonpanon laajentaminen 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto täydentää hallitusta kahdella jäsenellä 1.1.2021 

alkaen ja heille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

VALT: Valtuusto valitsi Michael Lutherin esityksestä Rainer Bystedtin 
(henkilökohtainen varajäsen Mia West) ja Jan Rayn 
(henkilökohtainen varajäsen Annica Haldin) hallitukseen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 ________ 
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HykyHallitus    § 44    23.11.2020 
Valtuusto    § 52    30.11.2020 
 
 
 

§ 44 Valtuuston kokoonpano 1.1.2021 alkaen  

Joht. 25 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet perussopimuksen 

muuttamisesta 1.1.2021 alkaen. Kuntayhtymän nimeksi tulee Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä. 

 

Päivitetyn perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on kuntayhtymän 

valtuusto. Kuntayhtymän valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot valtuutettuja niin kuin 

perussopimuksen 6 §:ssä on määrätty. 

 

Kuntalain (410/2015) 59 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta 

säädetään. Kuntalain 15 §:n mukaan valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden 

kesäkuun alusta. 

 

Päivitetyn perussopimuksen 6 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärä määräytyy 

Väestörekisterikeskuksen 1. tammikuuta valtuuston valitsemisvuonna ilmoittaman virallisen 

asukasluvun mukaan. Päivitetyssä perussopimuksessa on kyse vanhan perussopimuksen 

muuttamisesta, ei kokonaan uudesta perussopimuksesta. 

 

Koska valtuusto on valittu vuoden 2017 kuntavaalien mukaan, ei jäsenmäärä muutu kuin vasta 

sen jälkeen, kun uusi valtuusto on valittu. Valtuusto jatkaa nykyisessä kokoonpanossa 

valtuustokauden loppuun asti ja uuden perussopimuksen mukaiset muutokset valtuutettujen 

määrään tulevat voimaan seuraavan valtuuston kohdalla. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee selvityksen 

valtuuston kokoonpanosta 1.1.2021 alkaen tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 52 Valtuuston kokoonpano 1.1.2021 alkaen  

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee selvityksen valtuuston 

kokoonpanosta 1.1.2021 alkaen tiedoksi. 

 

VALT: hyväksyi ehdotuksen. 

 ________ 

 

 

 

  



Pöytäkirja sivu 

30 (33) 

nr 4/2020 

 

Valtuusto    § 53    30.11.2020 

 
 
 

§ 53 Muut mahdolliset asiat 

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston kevään 2021 kokoukset pidetään seuraavasti: 

- 25.1.2021 klo 10, Merihanhi 

- 29.3.2021, klo 10 Merihanhi 

- 7.6.2021, klo 10 Merihanhi 
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Valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Valtuuston kokous    30.11.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 37-39, 44, 49, 52-53 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.  

 

Pykälät: 40-43, 45-48, 50-51 

 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin 

lähettämisestä. 

 

Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
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Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

vaasa.hao@oikeus.fi  

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan 

laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta 

on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin 

liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin 

yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 

uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden 

muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon 

tulleeseen seikkaan. 

 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

 

 

 

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

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää: 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin kirjaamo  

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

 

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin 

klo 9-14. 

Puh: 06 213 1111 

 

Pöytäkirja on 8.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.


