
Vaasan kaupunki

Aika Maanantai 9.9.2019 klo 13.00 – 16.25.

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali 0126, Raastuvankatu 33 A
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Jäsenet
Tolppanen Maria, saapui puheenjohtaja
klo 13.36 § 238 aikana, poistui
klo 16.07 § 242 alussa
Ollila Mauri puheenjohtaja
klo 13.00-13.36 § 238 aikana,
ja klo 16. 07 lähtien § 242 alusta
Miettinen Arja varajäsen
poistui klo 13.36 § 238 aikana
Heinonen Marko, poissa
Luoma Kai varajäsen
Akinyemi Aino, poissa
Katajamäki Jorma varajäsen
Ala-Kokko Laura
Blomfeldt Ragnvald, poissa
Erickson Sture varajäsen
Kullas Johan, poissa
Wägar Lars-Erik varajäsen
Salovaara-Kero Anne
Granfors Ulla
Kujanpää Raija, poistui klo 15.15 tauon 
aikana
Kivimäki Jorma

Valtuuston puheenjohtajat
Strand Joakim, saapui klo 14.05 § 236
aikana
Viinamäki Anne-Marie, poissa
Vahtera Matti

Esittelijät
Häyry Tomas kaupunginjohtaja
Knookala Christina sivistystoimen johtaja
Järvelä Markku teknisen toimen johtaja
Kentala Jukka toimialajohtaja
Iitola Anna-Maija vt. hallintojohtaja

Viranhaltijat
Iitola Anna-Maija vt. hallintojohtaja  pöytäkirjanpitäjä
Ylisalmi Marja kaupunginlakimies
Karjalainen Jari vs. talousjohtaja
Sydänoja Jyrki vs. henkilöstöjohtaja
Slotte-Kock Susanna kehitysjohtaja
Potka Kukka rakennuttajapäällikkö, klo 13.25-

13.35 § 238 esittelyn aikana
Finne Jan konsernijohtaja klo 16.10- 

16.22 § 241 esittelyn aikana

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen alussa sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen alusti  koskien § 236  käsiteltävää asiaa.
Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että  § 238 käsiteltiin ensimmäisenä, § 242 käsiteltiin ennen § 241,  
muutoin esityslistan mukaisesti.

Maria Tolppanen    Mauri Ollila Anna-Maija Iitola
Allekirjoitukset Puheenjohtaja     puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

    § 241 ja § 242
PÖYTÄKIRJAN Paikka ja aika: Kirjaamo, Raastuvankatu 33 A, 16.9.2019
TARKASTUS § 237 ja § 242 tarkastettu kokoukessa 9.9.2019

Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Jorma Katajamäki Kai Luoma
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Dno VAASA/524/06.00.00/2019

Lausuntopyyntö Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä 
perussopimus

Kaupunginhallitus 9.9.2019 236

Toimialajohtaja Jukka Kentala, puh. 06 325 2300, jukka.kentala(at)vaasa.fi
Erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola, puh. 040 487 9194, marjo.maki-krekola(at)vaasa.fi

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus teki 2018 strategisen päätöksen ehdottaa jäsenkunnille
hyvinvointialueen valmistelun käynnistämistä. Vapaaehtoinen hyvinvointialue yhdistäisi
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut integroiduksi 
kokonaisuudeksi yhteen organisaatioon.

Hyvinvointialueen valmistelua on tehty yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin 
jäsenkuntien kanssa. Valmistelun tuloksena on syntynyt luonnos kuntayhtymän 
perussopimuksesta, josta sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausuntoa. 
Perussopimusluonnos sekä muu hyvinvointikuntayhtymän valmistelun tukimateriaali 
ovat nähtävissä Vaasan keskussairaalan verkkosivuilla kohdassa Vaasan 
sairaanhoitopiiri – Toiminta – Hyvinvointialue. Lausuntoa pyydetään 15.9.2019 
mennessä.

Vaasan kaupungin lausunto

Vaasan kaupunki suhtautuu positiivisesti sosiaali-ja terveyspalvelujen integraatioon ja 
pitää suurempaa järjestämiskokonaisuutta välttämättömänä alueellamme. 

1) Päätöksenteon ajankohta suhteessa hallituksen sote-malliin. Vaasan kaupungin 
kannalta on tärkeää, että vapaaehtoisen hyvinvointikuntayhtymän malli on järkevä 
ja noudattelee uuden hallituksen linjauksia koskien valtakunnallista sote-mallia. 
Uusi hallitus pyrkii todennäköisesti lanseeraamaan oman mallinsa tarkennettuna 
syksyllä. 

2) Hyvinvointikuntayhtymä järjestäisi laaja-alaiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut alueen väestölle. Vaasan kaupunki pitää tätä välttämättömänä. Entinen 
maakuntauudistuslakiesitys sisälsi myös sote-toimintojen täydellisen integraation 
eikä sisältänyt mahdollisuutta, että kunnat voisivat jättää valitsemiaan osioita 
edelleen omaan järjestämisvastuuseen. Ei ole enää järkevää paloitella sote-
kokonaisuutta. Uuden kuntayhtymän kokonaisuuden hallinta tilkkutäkkimallissa on 
mahdotonta.

3) Päätöksentekovalta suhteessa asukasmäärään Vaasan kaupungin nykyinen 
asukasosuus on 39,9 %, peruspääomaosuus 54,07 % ja äänivalta 24,7 %.
Sairaanhoitopiirin valtuuston äänimäärä on yhteensä 178. Nykyisen 
perussopimuksen mukainen Vaasan ääniosuus on 68 ääntä. Tällä hetkellä 
perussopimuksen äänileikkurilla (1/5) Vaasan todellinen käytössä oleva äänimäärä 
on kuitenkin 44 eli 24,7% sairaanhoitopiirin äänivallasta.
Perussopimusesityksessä äänivalta rajataan 40 %: iin yksittäisen kunnan osalta, 
jolloin Vaasan ääniosuus asukasluvun mukaisesti olisi n. 39%.  Vaasa pitää tätä 
esitystä keskeisenä.

236 §
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4) Valtuuston ja hallituksen jäsenmäärä. Vaasan kaupunki pitää tärkeänä valtuuston
riittävää kokoa. Tämä mahdollistaa osaltaan monipuoluejärjestelmän toteutuksen, 
mikä nousi esiin aiemmin myös maakunnan poliittista päätöksentekoa pohdittaessa.
Hallituksen jäsenten (11) valitsemisen periaatteita ei ole kuvattu 
perussopimuksessa.  

5) Vaasan kaupunki ehdottaa lähtemistä puhtaalta pöydältä liikkeelle. 
Y-tunnusten osalta Vaasa haluaa pitää eri vaihtoehdot avoinna.

6) Jatkovalmistelussa mahdollisen hyvinvointikuntayhtymän osalta on otettava 
perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto paremmin mukaan. Erikoissairaanhoidon 
osuus on vain reilu kolmannes Vaasan kaupungin nykyisen soten budjettiosuudesta,
sekä tulevan hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön osuudesta.

7) Peruspääoman osuuden pienentäminen. Vaasan kaupungin suhteeton osuus 
peruspääomasta on saatava järkevälle tasolle suunnitellussa hyvinvointi 
kuntayhtymässä. Vaasan korkea osuus (54,07 %) peruspääomasta juontanee 
juurensa 1990 luvun lopun uudistuksista ja se täytyy laskea kaupungin 
väestöosuuden tai äänivallan tasolle. Vastaamme Peruspääoman suhteessa veloista 
ja muista vastuista. Vallan ja vastuun tulee kulkea käsi kädessä.

8) Hinnoittelu. Perussopimusluonnoksessa on ehdotettu palveluiden laskutusta 
suoriteperusteisen hinnoittelun mukaan. Tämä on käytännössä avoin valtakirja 
kuntayhtymälle, eli kokonaistalouden vastuu säilyy kunnilla. Kuntayhtymissä 
käytetään kahdenlaista hinnoittelua eli tätä suoriteperusteista hinnoittelu tai kiinteää
sopimushinnoittelua. Sopimushinnoittelu voi olla esim. euroa/asukas (vrt. 
Pohjanmaan pelastuslaitos) tai osuus verotuloista (vrt. Pohjanmaan liitto). Jotta 
syntyy järkevä vastuu rahankäytöstä tällaisessa kokonaisulkoistuksessa, niin 
ehdotettua suoriteperusteista hinnoittelua ei tule käyttää. Joissakin vapaaehtoisissa 
kuntayhtymissä on nykyään käytetty mallia, jossa on vuosittain sovittu talousraami 
(alkupisteessä ed. vuoden toteutuman taso), jonka puitteissa palvelut on tuotettava. 
Tämä takaa vakauden kuntien taloussuunnitteluun ja noudattelee osin sote-
uudistuksessa esillä ollut rahoitusmallia. Ylijäämätilanteessa (palvelut on tuotettu 
halvemmalla) voidaan ylijäämän käyttöä pohtia. Alijäämätilanteessa edellytetään 
kuntayhtymältä suunnitelmaa siitä, miten alijäämät katetaan neljän vuoden 
kuluessa, jonka jälkeen kuntien on KuntaL:n mukaisesti katettava alijäämät. 

 
9) Alijäämän kattaminen. Esitetyssä muodossa peruskunnat ovat vuosittain 

velvollisia kattamaan kuntayhtymän alijäämä. Kohta tulee muuttaa niin, että 
sopimuksessa selvästi määritellään, että alijäämän kattamisvelvollisuus on 
kuntayhtymällä (ei kunnalla). Tavoitteena pitäisi olla, että mikäli alijäämää syntyy, 
on kuntayhtymä velvollinen esittämään suunnitelman alijäämien kattamiseksi ja 
neljän vuoden periodin jälkeen vasta kunnat kattavat KuntaL 119 §:n mukaisesti.

10) Investointien rahoitus. Kiinteä omaisuus ja rakennukset tulee eriyttää 
kuntayhtymän muusta toiminnasta. Kuntayhtymä tulee kattaa investoinnit 
peruskuntien oman pääoman rahoituksella tai peruskunnilta saatavalta lainalta. 
Myös leasingrahoitus ja lyhytaikainen lainanotto mahdollista, mutta pitkäaikaista 
lainaa rahoituslaitoksilta kuntayhtymän ei tule ottaa. Koska rakennukset on 
eriytetty, pitkäaikaisten lainojen ottaminen tulee määritellä tämän yhteisön 
sopimusasiakirjoissa. Edellä mainittu tarkennuksena siis uus- ja 
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laajennusinvestointeja koskien. Korjaus-/korvausinvestoinnit normaalisti 
poistorahoituksella.

11) Talousarvio ja taloussuunnitelma. Perussopimuksessa säädetään, että alustava 
talousarvio annetaan kunnille lausunnolle 15. lokakuuta mennessä ja budjetti 
vahvistetaan 15.11. mennessä. Kun kuntayhtymän talous ei perustu 
valtionosuuksiin eikä verotuloihin, ts. rahoitus on tarvepohjainen, olisi kohtuullista,
että talousarvio vahvistettaisiin jo marraskuun alussa, jotta jäsenkunnilla on 
varmuus varattavasta määrärahasta hyvissä ajoin. Tässä on kuitenkin noin puolet 
kuntien kustannuksista. Näin kunnat voivat tehdä tarvittaessa veroperustemuutoksia
kuntayhtymän talousarviopäätöksen jälkeen. Kunta- ja kiinteistöverot on oltava lain
mukaan päätettyinä 17.11. mennessä.

12) Toimielimet. Kuntayhtymän ylin päättävä elin on ehdotuksen mukaisesti 
kuntayhtymän valtuusto. Vaasan kaupunki on nostanut keskusteluun 
mahdollisuuden yhtymäkokouksesta tämän sijaan, ja esittää tutkittavaksi tätä 
vaihtoehtoa. Tällöin yhtymäkokous hoitaisi kuntayhtymän valtuuston tehtävät. 

13) Toiminnan ohjaus. Esitetty neuvottelumenettely on riittämätön 
toiminnanohjauselementtinä. On oleellista, että kuntien virkamies- ja talousjohdon 
välille muodostetaan säännöllisesti kokoontuva neuvotteluyhteys.

14) Hallintosääntö. Useassa kohdassa viitataan hallintosäännön määräyksiin. Sen 
sisältö pitäisi olla tiedossa otettaessa lopullista kantaa perussopimukseen.

Toimialajohtaja JK

Kaupunginhallitus hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän 
perussopimusluonnosta koskevan lausunnon toimitettavaksi Vaasan sairaanhoitopiirille.

Päätös Hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät

231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:
Pykälät

239

HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Vaasan kaupunginhallitus
PL 3, Raastuvankatu 33 A
65101 Vaasa
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi
Pykälät

239

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hankintayksikön 
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintalain 80-83 §:n
mukaan hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta.

Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa
Faksi: 029 564 2760
sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika kunnallis- ja hallintovalituksessa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisu: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan kaupunginhallitus 
PL 3, Raastuvankatu 33 A
65101 Vaasa
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi

Valitus markkinaoikeuteen: Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Vaatimus hankintaoikaisusta ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                                      Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                                                        Pykälät

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan.
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