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Valtuusto    § 39     29.11.2021 
 
 
 

§ 39 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 § 39 
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Valtuusto    § 40     29.11.2021 

 

 

 

§ 40 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 Lili-Ann Brolund ja Nina Brännkärr-Friberg. 
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Valtuusto    § 41     29.11.2021 
 
 
 
 
 

§ 41 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. 
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Hallitus    § 75    22.11.2021 
Valtuusto    § 42    29.11.2021 
 
 

§ 75 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2022 

 

Joht. 40 

Talousarvion valmistelu on jatkunut syksyn ajan, vaikkakin eräät suuret haasteet ovat 

viivästyttäneet prosessia. Vaikeuksia on ollut lähinnä kaikkien kiinteistöjä ja tiloja koskevien 

tietojen saamisessa niin, että saisimme tehtyä vuokralaskelmat kuntien osalta. Talousarvio on 

käsitelty Pohjanmaan hyvinvointialueen koordinaationeuvottelukunnassa ja ohjausryhmässä. 

Taloussuunnitelman ja toimintasuunnitelman tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet ovat valmiit. 

 

Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen vuosi, miksi taloussuunnitelmaa ei tehdä vuosiksi 2023–

2024. Pohjanmaan hyvinvointialueesta tulee vuonna 2023 itsehallintoalue ja uusi organisaatio, 

jonka toiminta koostuu myös muista osista kuin niistä, jotka jo sisältyvät kuntayhtymän 

toimintaan 2022. Talousarvio ja suunnitelma tehdään uudessa organisaatiossa, ei 

kuntayhtymässä. Investointien osalta otetaan kuitenkin mukaan pitkän tähtäimen 

kiinteistösuunnitelma, sillä hyvinvointialue uudistaa ja perusparantaa parhaillaan omaa 

kiinteistökantaansa Vaasassa. 

Tiedot eri toimintamuotojen toimintavolyymeistä on kerätty, ja vuodeksi 2022 on asetettu uudet 

yhteiset tavoitteet. Useimmat toiminnot jatkuvat suurin piirtein samalla tasolla kuin 

aikaisemminkin. On ollut haastavaa laatia yhteisiä periaatteita ja kriteerejä suoritteille, sillä 

kunnissa on erilaiset prosessit erilaisine tavoitteineen ja erilainen tarve toiminnan seuraamiseen.  

Tietojen laatu vaihtelee. 

 

Yksikkökohtaiset hinnat on laskettu talousarvion ja asetetun suoritetavoitteen pohjalta. Hallitus 

käsittelee yksittäiset hinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on 29.11.2021 hyväksynyt 

talousarviossa olevat laskentaperusteet. 

 

Vuoden 2022 toimintakuluihin on varattu 709 736 405 euroa. Henkilöstökulujen osuus 

toimintakuluista on 50 % eli 351,3 milj. euroa ja asiakaspalvelujen osuus 20 % eli 144 milj. euroa. 

Muiden ostopalveluiden osuus on 14 % eli 102,9 milj. euroa, ja aineille ja tarvikkeille on varattu 

53,2 milj. euroa, mikä on 8 % toimintakuluista. Avustuksiin ja tukiin on varattu 14,5 milj. euroa 

ja vuokrakuluihin 41,6 milj. euroa, joka 6 % kuluista. Summaan sisältyvät sekä kiinteistövuokrat 

että laitteistojen ja irtaimiston liisausvuokrat. Muita kuluja on 2,3 milj. euroa. 

 

Toimintatuottojen arvioidaan olevan yhteensä 722 931 838 euroa, mistä suurin osa eli 644,6 milj. 

euroa (89 %) tulee jäsenkunnilta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä saadaan 9,6 milj. euroa eli 

1 % ja muista myyntituotoista 4 milj. euroa. Maksutuotot muodostavat toiseksi suurimman 

tuloerän, ja se tulee asiakkailta ja potilailta. Summa on 48,1 milj. euroa eli 7 % kaikista tuotoista. 

Avustuksia ja tukia saadaan 8,3 milj. euroa ja vuokratuloja 7,3 milj. euroa, kummankin osuus on 

1 %. Muut toimintatuotot ovat yhteensä 1,1 milj. euroa. 

Vuoden 2022 investointeihin on varattu 57 milj. euroa, josta 23,4 milj. euroa H-talon 

valmistumiseen. Muihin kiinteistösaneerauksiin ja -muutoksiin on varattu 13,3 milj. euroa, mistä  

jatkuu… 
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Hallitus    § 75    22.11.2021 
Valtuusto    § 42    29.11.2021 

 

 

10,3 milj. euroa budjetoidaan uudelleen vuodeksi 2022, koska hankkeita ei ole ehditty aloittaa tai 

saada valmiiksi vuoden 2021 aikana. Kyse on pienehköistä hankkeista, ja osa niistä kestää useita 

vuosia. H-talon ohessa suuri investointi on M-talon saneeraus ja ruokasalin laajennus. Se on 

tarpeen, sillä henkilöstömäärä kasvaa H-talon käyttöönoton myötä. Saneeraus maksaa arviolta 

4,3 milj. euroa. Kiinteisiin rakenteisiin on budjetoitu 2,3 milj. euroa: suurimmat menoerät 

koskevat F-osan sairaalalaitteita ja vaateautomaattia, hissejä sekä sähkön toimintavarmuutta ja 

automatisointia. 

 

Koneita ja kalustoa varten on budjetoitu 6,8 milj. euroa, lähinnä sairaalapalveluille ja sosiaali- ja 

terveyskeskukselle. Suurin yksittäinen investointi koskee läpivalaisulaitteen hankintaa 

sydänasemalle 1,4 milj. eurolla. It-ohjelmiin on varattu 1,3 milj. euroa erilaisia toimia varten, kun 

taas 10 milj. euroa varataan uuden asiakas- ja potilasjärjestelmän suunnittelua varten. 

Investointien rahoittamista varten otetaan talousarviolainaa 20 milj. euroa. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Valtuustolle asetetaan 

sitovuustasoksi nettotoimintakulut, nettorahoitustuotot ja -kulut, lainakannan nettomuutos sekä 

nettoinvestointimenot. Toimialoilla sitovuustaso on myös nettotoimintakulut.   

Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta.  

Kiinteistö- ja it-investoinnit rahoitetaan lainalla.  

Toiminta- ja taloussuunnitelma      LIITE § 75  

     

 

JOHT:  ehdottaa, että 

1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja 

taloussuunnitelman esitetyssä muodossa 

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2022 toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet 

seuraavasti: 

a. Kuntalaskutus perustuu käynteihin, hoitopäiviin ja drg-paketteihin, 

jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta. Lisäksi 

laskutetaan hoitopäivien hinta drg-pakettien outlier-päivistä. 

Asumispäivät ja kotihoitotunnit laskutetaan myös. 

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

myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 

7 500 000 euroa eli 44,27 euroa asukasta kohti tasausmaksuna. 

c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, 

myrkytystietokeskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta 

ja lääkitys, lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, 

kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen               jatkuu… 
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Hallitus    § 75    22.11.2021 

Valtuusto    § 42    29.11.2021 

 

apuvälinekeskuksen toiminta, digitaalisen asiakaspalvelukeskuksen 

ja puhelinpalvelun kulut sekä hengitysvajauspotilaista piirille 

kuuluvat kulut. Vuoden 2022 jäsenmaksu on 68,34 euroa asukasta 

kohti. Kokonaiskulut ovat 11 576 623 euroa. 

d. Ensihoitopalvelun nettokulut 9 381 965 euroa peritään maksuna, 

joka on 55,38 euroa asukasta kohti. 

e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 49,01 

euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista sekä sosiaali- 

ja kriisipäivystyksen kokonaiskustannukset. Maksu on yhteensä 

8 302 658 euroa. 

f. Asiakkaita ja potilaita koskevat ostopalvelut laskutetaan ns. 

läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän piiriin 

erikoissairaanhoidon osalta. 

g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. 

h. Peruspääomasta 1.1.2022 maksetaan 0,75 %:n korko, joka 

maksetaan jäsenkunnille joulukuussa 2022. 

i. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointi-menojen 

rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistö-investointien osalta ja 

15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta. 

j. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan 

nettotoimintakulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä netto-

investointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta. 

k. Hyvinvointialue ottaa 20 milj. euron talousarviolainan kiinteistö- ja 

it-investointien rahoittamiseksi 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 11.28. 

 

 Keskustelun kuluessa Carola Lithén teki esityksen, että asia palautetaan 

uudelleen valmisteluun. Lithénin esitystä ei kannatettu, minkä vuoksi 

esitys raukesi. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Hallitus päätti esittää 

valtuustolle, että palkankorotuksiin tarkoitetusta kahdesta prosentista 

0,5 prosenttia käytetään palkkaharmonisointiin. 

 

 Hallitus päätti, että kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja saavat tehdä 

toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisiä korjauksia ennen valtuuston 

kokousta. 

 ________ 
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Valtuusto    § 42    29.11.2021 
 
 

§ 42 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2022 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma      LIITE § 42  

 

HALL: ehdottaa, että 

1. valtuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman esitetyssä 

muodossa 

2. valtuusto hyväksyy vuoden 2022 toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet 

seuraavasti: 

a. Kuntalaskutus perustuu käynteihin, hoitopäiviin ja drg-

paketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta. 

Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drg-pakettien outlier-

päivistä. Asumispäivät ja kotihoitotunnit laskutetaan myös. 

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

myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 

7 500 000 euroa eli 44,27 euroa asukasta kohti tasausmaksuna. 

c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, 

myrkytystietokeskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen 

toiminta ja lääkitys, lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja 

ohjausvastuu, kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen 

apuvälinekeskuksen toiminta, digitaalisen 

asiakaspalvelukeskuksen ja puhelinpalvelun kulut sekä 

hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat kulut. Vuoden 2022 

jäsenmaksu on 68,34 euroa asukasta kohti. Kokonaiskulut ovat 

11 576 623 euroa. 

d. Ensihoitopalvelun nettokulut 9 381 965 euroa peritään maksuna, 

joka on 55,38 euroa asukasta kohti. 

e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 

49,01 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista sekä 

sosiaali- ja kriisipäivystyksen kokonaiskustannukset. Maksu on 

yhteensä 8 302 658 euroa. 

f. Asiakkaita ja potilaita koskevat ostopalvelut laskutetaan ns. 

läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän piiriin 

erikoissairaanhoidon osalta. 

g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. 

h. Peruspääomasta 1.1.2022 maksetaan 0,75 %:n korko, joka 

maksetaan jäsenkunnille joulukuussa 2022. 
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Hallitus    § 75    22.11.2021 

Valtuusto    § 42    29.11.2021 

 

 

i. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointi-menojen 

rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistö-investointien osalta 

ja 15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta. 

j. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan 

nettotoimintakulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä netto-

investointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta. 

k. Hyvinvointialue ottaa 20 milj. euron talousarviolainan kiinteistö- 

ja it-investointien rahoittamiseksi 

 

 Päätti esittää valtuustolle, että palkankorotuksiin tarkoitetusta 

kahdesta prosentista 0,5 prosenttia käytetään palkkaharmonisointiin. 

 

VALT:  
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Hallitus    § 91    22.11.2021 
Valtuusto     § 43    29.11.2021 
 
 

§ 91 Kelpoisuussääntö 

Joht. 54 
Valtuusto on hyväksynyt johtavien viranhaltijoiden ja joidenkin asiantuntijoiden kelpoisuusvaa-

timukset 29.3.2021 pitämässään kokouksessa. Sääntöä on nyt täydennetty muilla 

ammattinimikkeillä, joiden osalta rekrytointi saattaa tulla ajankohtaiseksi myös tulevaisuudessa. 

Ohjausryhmä nimesi työryhmän, joka sai tehtäväkseen valmistella erityisesti viranhaltijoita ja 

työntekijöitä koskevat kielitaitovaatimukset. Työryhmää on johtanut puheenjohtaja Rurik 

Ahlberg, ja muut jäsenet olivat Hans Franz, Mikaela Björklund, Maria Tolppanen, Ann-Charlott 

Gröndahl ja Sabina Bäckman (sihteeri). 

 

Työryhmä on esittänyt ehdotuksessaan yleiset periaatteet, joita tulee noudattaa kielitaidon mää-

rittämisessä, sekä eri yksiköissä ja eri tehtävissä noudatettavat kielitaitotasot. Työskentelyssä on 

otettu huomioon seuraavat johtavat periaatteet:  

- asiakkaiden oikeus saada palveluja kahdella kielellä 

- paikalliset olosuhteet ja kielitaidon tarve 

- kielellisen suunnittelun jatkuva ja järjestelmällinen seuranta kuuluu osana laatutyöhön. Kie-

lellinen suunnittelu ja seuranta muodostavat perustan rekrytoinnille ja täydennyskoulutus-

tavoitteille. 

 

Ehdotuksen mukaan hallitus vahvistaa jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja kaksikielisiin toi-

mintoihin tai yksikköihin. 

Ehdotus kelpoisuussäännöksi       LIITE § 91 

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen 

kelpoisuussäännöksi ja päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

kelpoisuussäännön. 

HALL: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl oli kokouksessa esittelemässä asiaa 

klo 12.33-12.42. Gröndahl poistui kokouksesta klo 12.42. 

 

 Patrik Ragnäs poistui kokouksesta klo 12.39 ennen päätöksentekoa. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 43 Kelpoisuussääntö 

 

Ehdotus kelpoisuussäännöksi       LIITE § 43 

 
HALL: esittää valtuustolle, että se hyväksyy kelpoisuussäännön. 
 
VALT:  
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§ 64 Hallintosäännön päivitys  

Joht. 33 
Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.6.2021 § 21 hallintosäännön Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022. Samalla valtuusto 

linjasi, että hallintosäännölle tehdään syksyn 2021 aikana tarkistuskierros, kun vapaaehtoisen 

kuntayhtymän valmistelut etenevät, organisaatiomalli tarkentuu ja johtamisjärjestelmä 

selkeytyy. 

 

Syksyn aikana hallintosääntöön on saanut esittää muutosehdotuksia. Kolmeen pykälään tuli 

tarkennusehdotuksia ja lisäksi hallintosääntöön ehdotettiin lisättäväksi yksi uusi pykälä. 

Muutosehdotukset koskivat sosiaalihuollon päätösvaltaa sekä nimenkirjoitusoikeutta. Muutokset 

on otettu huomioon hallintosäännön päivityskierroksella ja myös liitteessä 2 olevaa 

organisaatiokuvaa on tarkennettu. Muutosehdotukset on käsitelty hallinnon johtoryhmässä ja 

johtoryhmä päätti esittää muutoksia poliittisen ohjausryhmä kautta hallitukselle ja valtuustolle 

hyväksyttäväksi. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 19.10.2021 § 5 keskustelun hallintosääntöön 

ehdotetuista muutoksista ja päätti lähettää hallintosäännön hallitukselle ja edelleen valtuustolle 

käsiteltäväksi. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022. 

 

Luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännöksi LIITE § 64 

   

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 

muutokset. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 

 

§ 44 Hallintosäännön päivitys  

 

Luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännöksi LIITE § 44 

 

HALL: esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän hallintosäännön muutokset. 

 

VALT:  
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Hallitus    § 65    25.10.2021 
Valtuusto    § 45    29.11.2021 
 
 
 

§ 65 Omistajaohjauksen perusteet ja ohje 

Joht. 34 
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja 

konserniohjeesta. Kuntayhtymä ei tällä hetkellä muodosta konsernia, minkä vuoksi ei ole tarvetta 

konserniohjeelle. Konserniohjeen sijaan kuntayhtymälle tulee omistajaohjauksen ohje, joka 

vastaa kuntalain mukaista konserniohjetta.  

 

Kuntayhtymän hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan omistajaohjauksesta, jota annetaan 

kuntayhtymän omistamille in house -yhtiöille. Omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa 

hallituksen alainen omistajaohjausjaoston, joka toteuttaa tehtäväänsä hallintosäännön 

määräysten mukaisesti. 

 

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. 

Päivityskierroksen aikana hyväksyttyjä asiakirjoja on käytetty sääntöjen ja ohjeiden laadinnan 

pohjana. Samalla niitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän vaatimalla 

tavalla. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 19.10.2021 § 7 keskustelun omistajaohjauksen 

säännöistä ja ohjeista ja päätti lähettää asiakirjat hallitukselle ja edelleen valtuustolle 

käsiteltäväksi. 

 

Omistajaohjauksen perusteet ja omistajaohjauksen ohje tulevat voimaan 1.1.2022. 

 

Omistajaohjauksen perusteet       LIITE § 65/1 

Omistajaohjauksen ohje        LIITE § 65/2 

 

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

1. Omistajaohjauksen perusteet 

2. Omistajaohjauksen ohje  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 

 

 
 
 

jatkuu… 
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Valtuusto    § 45    29.11.2021 

 

 

§ 45 Omistajaohjauksen perusteet ja ohje 

 

Omistajaohjauksen perusteet       LIITE § 45/1 

Omistajaohjauksen ohje        LIITE § 45/2 

 

 

HALL: esittää valtuustolle, että se hyväksyy  

1. Omistajaohjauksen perusteet 

2. Omistajaohjauksen ohjeen 

VALT:  
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Hallitus    § 66    25.10.2021 
Valtuusto    § 46    29.11.2021 
 
 
 

§ 66 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännöt ja ohjeet 

Joht. 35 
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

perusteista. Kuntayhtymän vuoden 2022 alusta voimaan tulevan hallintosäännön 135 §:n mukaan 

hallitus hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. 

Hallintosäännön 137 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut 

määritellään hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. 

 

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen 

valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään 

toimivasta johdosta riippumattomaksi ja siitä vastaavat suoraan valtuuston alla oleva 

tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja. Sisäinen valvonta puolestaan on osa johtamista ja 

hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallituksen tukena tässä työssä on sen 

alaisuudessa toimiva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. 

 

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. 

Päivityskierroksen aikana hyväksyttyjä asiakirjoja on käytetty sääntöjen ja ohjeiden laadinnan 

pohjana. Samalla niitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän vaatimalla 

tavalla. 

 

Kuntayhtymän hallinnon johtoryhmä täydentää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

kokonaisuutta erikseen annettavilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkentavilla 

käytännönohjeilla. 

 

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 19.10.2021 § 6 keskustelun sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan säännöistä ja ohjeista sekä päätti lähettää asiakirjat hallitukselle ja edelleen 

valtuustolle käsiteltäväksi. 

 

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat säännöt ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet     LIITE § 66/1 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje      LIITE § 66/2 

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje       LIITE § 66/3 

 

jatkuu… 
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Hallitus    § 66    25.10.2021 
Valtuusto    § 46    29.11.2021 

 

 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. esittää valtuustolle, että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan perusteet. 

2. hyväksyä sisäien valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä 

sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen, sillä edellytyksellä, että 

valtuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

perusteet. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
 
 

§ 46 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännöt ja ohjeet 

 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet     LIITE § 46/1 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje      LIITE § 46/2 

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje       LIITE § 46/3 

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan perusteet. 

 
VALT:  
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Hallitus    § 131     22.11.2021 
Valtuusto     § 47    29.11.2021 
 
 

§ 131 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Mia West 

HJ 48 
Mia West on kirjeellään 8.11.2021 pyytänyt eroa kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä 1.1.2022 

alkaen. Eron syynä on se, että West siirtyy vuoden vaihteessa kuntayhtymän työntekijäksi eikä ole 

kuntalain (410/2015) 76 §:n mukaan enää vaalikelpoinen hallitukseen. 

 

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. 

 

Irtisanomiskirje       OHEISMATERIAALI § 131 

 

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

1. myöntää Mia Westille eron hallituksen jäsenyydestä 1.1.2022 

alkaen. 

2. valitsee uuden jäsenen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

1.1.2022 alkaen. 

 

HALL: Mia West poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi (asianosaisjäävi) 

asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 47 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Mia West 

 
Irtisanomiskirje       OHEISMATERIAALI § 47 

 

HALL: esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää Mia Westille eron hallituksen jäsenyydestä 1.1.2022 

alkaen. 

2. valitsee uuden jäsenen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

1.1.2022 alkaen. 

 
VALT:    
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Hallitus    § 132     22.11.2021 
Valtuusto    § 48    29.11.2021 
 
 

§ 132 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Katarina Holmqvist 

HJ 49 
Katarina Holmqvist on kirjeellään 11.11.2021 pyytänyt eroa kuntayhtymän hallituksen 

varajäsenyydestä 1.1.2022 alkaen. Eron syynä on se, että Holmqvist siirtyy vuoden vaihteessa 

kuntayhtymän työntekijäksi eikä ole kuntalain (410/2015) 76 §:n mukaan enää vaalikelpoinen 

hallitukseen. 

 

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. 

 

Irtisanomiskirje       OHEISMATERIAALI § 132 

 

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

1. myöntää Katarina Holmqvistille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2022 alkaen. 

2. valitsee uuden varajäsenen hallitukseen jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi 1.1.2022 alkaen.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 48 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Katarina Holmqvist 

 

Irtisanomiskirje       OHEISMATERIAALI § 48 

 

 

HALL: esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää Katarina Holmqvistille eron hallituksen varajäsenyydestä 

1.1.2022 alkaen. 

2. valitsee uuden varajäsenen hallitukseen jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi 1.1.2022 alkaen.  

 

VALT:  
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Hallitus    § 120    25.10.2021 
Valtuusto    § 49    29.11.2021 
 
 
 
 

§ 120 Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten 

hyväksyminen sekä Aster -yhteistyön periaatteista päättäminen / Hallituksen 

valtuustolle tekemän esityksen muuttaminen 

Dir 30 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) valtuusto päätti kokouksessaan 15.10.2021, ettei 

Aster-hankkeessa edetä toimitusprojektivaiheeseen. KSSHP:n valtuusto päätti myös, että KSSHP 

ei toimi tilaajana Aster-hankkeen toimitus-, palvelu- ja käyttöönottovaiheessa, eikä allekirjoita 

Aster-järjestelmän toimitus- ja puitesopimusta yhdessä Cernerin ja muiden tilaajien kanssa. 

 

Kielteinen päätös tarkoittaa kaikkien projektiin osallistuvien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ja Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) yhteisen Aster-

hankkeen päättymistä. Hankkeen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta 

neljältä alueelta.   

 

KSSHP:n päätöksen myötä Aster-yhteistyö loppuu kaikkien neljän tilaajaorganisaation osalta ja 

sopimukset toimittajan kanssa tullaan irtisanomaan ilman erillisiä irtisanomiskustannuksia. 

Lisäksi tämä tarkoittaa yhteistyötä koordinoineen yhteistyöorganisaation toiminnan päättämistä 

ja alueellisen Aster Bothnia -hankkeen ja hanketoimiston alasajoa. 

 

Hallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 79 päättänyt esittää valtuustolle Aster asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten hyväksymistä. Koska hanke päättyy ja 

valtuusto ei ole vielä käsitellyt asiaa, on tarkoituksenmukaista poistaa hallituksen valtuustolle 

tekemä esitys. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus 

1. toteaa sairaanhoitopiirien yhteisen Aster-hankkeen päättyneen. 

2. päättää poistaa kokouksessaan 30.8.2021 § 79 valtuustolle 

tekemänsä esityksen. 

3. päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Aster-

hankkeen päättymisen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Valtuusto     § 49    29.11.2021 
 
 
 

§ 49 Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten 

hyväksyminen sekä Aster -yhteistyön periaatteista päättäminen / Hallituksen 

valtuustolle tekemän esityksen muuttaminen 

 
HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi Aster-hankkeen 

päättymisen. 

  
VALT:  
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Hallitus    § 78    22.11.2021 
Valtuusto    § 50    29.11.2021 
 
 

§ 78 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimus vuodelle 2022  

Joht. 41 
Terveydenhuoltolain 43 § mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi 

erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät laativat erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokausittain. Sopimuksessa on lain mukaan sovittava 

erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan 

yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. 

 

Tyksin erva-alueen sairaanhoitopiirit, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat 

hyväksyneet nykyisen voimassa olevan erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen 

kunnallisvaltuustokaudelle 2017–2021. VSHP:n osalta sopimus on hyväksytty hallituksessa 

8.5.2017 § 72 ja valtuustossa 29.5.2017 § 23. Nykyinen sopimus on valmisteltu yli neljä vuotta 

sitten, jonka vuoksi sopimus ja sen liitteet sisältävät jossain määrin täysin vanhentuneita kohtia 

muun muassa organisaatiomuutosten sekä lainsäädännön ja käytännön toimintojen muutoksista 

johtuen.  

 

Edellä mainitusta syystä Tyksin erva-alueen johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat ovat käyneet 

läpi nykyisen järjestämissopimuksen sekä sen liitteet ja tehneet niihin välttämättömät päivitykset 

koskien edellä todettuja vanhentuneita kohtia. Päivitystyössä ei ole muutettu sopimuksen 

tavoitteita ja muutoinkin on tarkoitus, että sopijaosapuolten välinen yhteistyö jatkuu ennallaan 

vuoden 2022.  

 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain. Vuoden 

2023 alusta lukien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 

hyvinvointialueille. Uudistuksen voimaantulon jälkeen tämän sopimuksen korvaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 36 §:ssä mainittu hyvinvointialueiden 

yhteistyösopimus. Edellä mainitun johdosta tämä kunnallisvaltuustokauden 2021-2025 

järjestämissopimus on laadittu ja esitetään hyväksyttäväksi vain vuodelle 2022. 

 

Sopimus         LIITE § 78 

 

JOHT: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 1 

mukaisen päivitetyn sopimusluonnoksen ”Turun yliopistollisen 

keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimuksen vuodelle 2022”. 

 

HALL: Hallitus piti tauon kokouksessa klo 11.32-11.42 ennen pykälän 

käsittelyä 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Valtuusto    § 50    29.11.2021 
 
 

§ 50 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimus vuodelle 2022  

 
Sopimus         LIITE § 50 

 

HALL: esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn 

sopimusluonnoksen ”Turun yliopistollisen keskussairaalan 

erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen 

vuodelle 2022”. 

 
VALT:  
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Hallitus    § 119    25.10.2021 
Valtuusto    § 51    29.11.2021 
 
 
 

§ 119 Ensihoidon palvelutaso 2020 

Joht. 28 
Sairaanhoitopiirin tasolla tarkasteltuna palvelutaso on pysynyt oleellisesti ennallaan, pois lukien 

”muu taajama” riskiluokkaan kuuluvilla alueilla, joissa palvelutaso on huonontunut. 

Palvelutasopäätöksessä esitettyihin tavoitteisiin ylletään A/B-tehtävien osalta ainoastaan 

ydintaajaman mediaaniviiveen osalta, sekä C- ja D-tehtävien osalta. 

Nähty palvelutason lasku edustaa kansallisella tasolla tapahtunutta muutosta. Muutos on alkanut 

jo vuonna 2019, jolloin käyttöön otettu hätäkeskuksen tietojärjestelmä ja siinä käytetty 

riskinarviomalli aiheuttivat rajun nousun A/B-tehtävien määrässä. Palvelutason heikkeneminen 

on jatkunut edelleen vuonna 2020, johtuen puhjenneesta pandemiasta, joka on rajoittanut 

ensivasteyksiköiden käyttöä. Muutosten ei katsota johtuvan todellisen palvelutarpeen kasvusta. 

Pandemiatilanteen rauhoituttua voidaan ensivasteyksiköiden käyttöä lisätä, ja samalla palauttaa 

palvelutaso ydintaajamien ulkopuolisilla alueilla aiemmalle tasolle. Hätäkeskuksen 

tietojärjestelmän riskinarviomallien kehitystyö jatkuu edelleen, joka mahdollisesti palauttaa A/B-

tehtävien osuuden lähemmäs aiemmin vallinnutta tasoa. 

Tehtävämäärä nousi varsin maltillisesti (+1,3 %) edeltävään vuoteen verrattuna. Kiireellisimpien 

A/B-tehtävien määrä laski hieman, ollen kuitenkin edelleen selkeästi korkeampi kuin 

hätäkeskuksen tietojärjestelmämuutosta edeltävä taso oli. 

Ensihoidon palvelutaso 2020      LIITE § 119 

JOHT: ehdottaa, että hallitus perehtyy raporttiin ja antaa sen valtuustolle 

tiedoksi. 

 

HALL: Ylilääkäri Taneli Väyrynen oli kokouksessa esittelemässä asiaa klo 

10.17–10.23. Väyrynen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

§ 51 Ensihoidon palvelutaso 2020 

 

Ensihoidon palvelutaso 2020      LIITE § 51 

 

HALL: antaa raportin valtuustolle tiedoksi. 
 

VALT:   
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Hallitus    § 90    22.11.2021 
Valtuusto    § 52    29.11.2021 

 

 

§ 90 Vuoden 2022 kokouspäivämäärät 

Joht. 53 
Hallitukselle ehdotetaan seuraavat kokousajat vuodelle 2022: 

 

Maanantai 17.1.2022 klo 9 

Maanantai 21.2.2022 klo 9 

Maanantai 21.3.2022 klo 9 

Maanantai 18.4.2022 klo 12 

Maanantai 16.5.2022 klo 12 

Maanantai 13.6.2022 klo 12 

Maanantai 29.8.2022 klo 12 

Maanantai 26.9.2022 klo 12 

Maanantai 10.10.2022 klo 12 

Maanantai 21.11.2022 klo 12 

Maanantai 12.12.2022 klo 12 

 

Valtuustolle ehdotetaan seuraavat kokousajat vuodelle 2022: 

 

Maanantai 14.2.2022 klo 9 

Maanantai 30.5.2022 klo 9 

Maanantai 14.11.2022 klo 9 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. hyväksyä ehdotetut päivämäärät. 

2. esittää valtuustolle, että se merkitsee kokouspäivämäärät 

tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen siten, että hallituksen 

kokous maanantailta 18.4. siirretään pidettäväksi tiistaina 19.4. ja 

valtuuston kokoukset alkavat klo 10. 

 ________ 

 

§ 52 Vuoden 2022 kokouspäivämäärät 

 
HALL: esittää valtuustolle, että se merkitsee kokouspäivämäärät tiedoksi, sillä 

muutoksella, että hallituksen kokous maanantailta 18.4. siirretään 

pidettäväksi tiistaina 19.4. ja valtuuston kokoukset alkavat klo 10. 

 
VALT:  
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Valtuusto    § 53    29.11.2021 

 
 
 
 
 

§ 53 Muut mahdolliset asiat 

 

 

 


