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Svd:s direktör – Shp:n johtaja   5.12.2016 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 40 Hankintapäätös:  Sähköenergia; KSS Energia Oy.  2,09 €/MWh 
 
§ 41 Beslutsförteckning: SVD:s icke-brådskande beställningstrafiktjänster för 

tiden 1.1.2017-31.12.2018; Konsortium Vasa Taxibus Kb, Vaasan Inva-
taksipalvelu Oy, Artmeri, Vaasan Taksikuljetus Oy väljs som leverantör. 

 
§ 42 Hankintapäätös: Mobiili työnohjaus/hoitajakutsujärjestelmä Job Agent; 

Ascom Miratel Oy, 55 000 €. 
 
§ 43 Global Center for Nursing Executives – yhteistoimintasopimus ja jäsenyys 

TYKS erva-alueen laajuisen yhteistyön kansainvälisen hoitotyön johtajien 
asiantuntijaverkostossa. 
 

§ 44  Hankintapäätös: Psykiatrisen erikoissairaanhoidon lääkäripalvelut ajalla 
1.1.2017-31.12.2018; Kaikki tarjotut palvelut  (6 kpl) on tarjottu ilman toi-
mitustakuuta, minkä takia valittiin kaikki palveluntoimittajat sopimus-
toimittajiksi hoitotarpeen turvaamiseksi. 
 

§ 45 Hankintapäätös: Gloudia Kilpailutus ja sopimus; Cloudia Oy.  
VSVD ansluter sig till det ramavtal på upphandlings- och avtalshante-
ringssystem som KL-Kuntahankinnat Oy konkurrensutsatt. Det föreslagna 
systemet används av sjukvårdsdistrikten inom Egentliga Finlands sjuk-
vårdsdistrikts specialupptagningsområde och även i Vasa stad. 
 

§ 46  Hankintapäätös: Apteekkijärjestelmä Marelan varastoautomaatiopäivitys; 
Affecto Finaland Oy, 85 536 €. 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 12.12.2016   

 

          

 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

§ 89 Keittiön muovi- ja paperitarvikkeiden hankinta 

§ 90 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 91 Anomus tärveltyjen vaatteiden ja korvakorun korvaamisesta 

§ 92 Puhe- ja musiikkiterapian hankinta 

§ 93 Ersättning för försvunnen egendom 

§ 94 CADstream-ohjelmiston päivitys 

§ 95 Irtisanominen 
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                            5.12.2016 

 

      
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 87 Lupa hoitotieteen väitöskirjatyölle aiheesta ”Hoitoon liittyvien infektioi-

den torjunta tehohoidon yksikössä”; Kirsi Terho, Turun yliopiston hoito-
tieteen laitos 

 
§ 88 Lupa farmasian väitöskirjatyölle aiheesta ”Kivunhoito keskussairaalan 

päivystyksessä”; Marianne Kuusisto, Helsingin yliopisto, farmasian tiede-
kunta 

 
§ 89 Lupa tutustua sähköisiin potilasrekisteritietoihin auditoinnin yhteydessä 
 Sädehoidon osastolla; Stukin auditointiryhmän edustaja 
 
§ 90 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Verkottuneen toimintamallin tuo-

mien muutosten seurantatutkimus ensihoidossa; Kyösti Lehtonen, Hätä-
keskuslaitos 

 
§ 91 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Risk assessment accurary, a vital 

part for the adequacy of EMS  resources” – Ensihoidon riskinarvion osu-
vuus” ;  Maaret Castrén, HYKS Akuutti 
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                                                                              5.12.2016 

 

           
 
 
Administrativa överskötarens beslutsförteckning  
Hallintoylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 45 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för sjukskötare ändras till befattning   

På inremedicinska polikliniken fr.o.m. 1.12.2016 
 

§ 46 Tillstånd för ledighet för hälsovetenskaplig forskning; planerare Sari West 
 
§ 47 Ändring till tjänsteregistret: En befattning för primärvårdare ändras till deltid 

(50 %) på bäddavdelning T3 och den andra hälften flyttas till vårdserviceenhet 
fr.o.m. 1.1.2017 

 
§ 48 Ändring till tjänsteregistret: 2 sjukskötarvakanser på 50 % sammanslås till 100 % 
 vid onkologiska polikliniken fr.o.m. 1.12.2016 
 
§ 49 Ändring till tjänsteregistret: En instrumentvårdarbefattning ändras till deltid,  

2 x 50 %:s vakanser 
 

§ 50 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för biträdande avdelningsskötare ändras 
till befattning på neurologiska polikliniken fr.o.m. 1.2.2017 

 
§ 51 Ändring till tjänsteregistret: En befattning för rehabiliteringshandledare delas till 

två befattningar (2 x 50 %) inom medicinska rehabiliteringen 
 
§ 52  Ändring till tjänsteregistret: 2 sjukskötarbefattningar på OP/Anestesi ändras till 

deltid 4 x 50 %. 3 vakanser på 50 % lämnas kvar på operations- och anestesiav-
delningen och en flyttas till vårdserviceenhet fr.o.m. 1.1.2017 

 
§ 53 Personalärende 25.11.2016 
 
§ 54 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för sjukskötare ändras till befattning   

inom vårdserviceenheten fr.o.m. 1.1.2017 
 

§ 55 Ändring till tjänsteregistret: 2 sjukskötarvakanser på 50 % sammanslås till 100 % 
 till vårdserviceeheten fr.o.m. 1.1.2017 
 
§ 56 Ändring till tjänsteregistret: 2 sjukskötarvakanser på 50 % sammanslås till 100 % 
 till vårdserviceeheten fr.o.m. 1.1.2017 
 
§ 57 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för laboratorieskötare och en tjänst för 

primärvårdare ändras till befattning inom diagnostikcenter fr.o.m. 1.1.2017 
 
§ 58 Adm.överskötarens anvisning: Riktlinjer för rekrytering inom vårdserviceområ-

dena i VSVD - HYH OHJE: Henkilöstön rekrytointilinjaukset hoidon palvelua-
lueella VSHP:ssä 
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Selvyyden vuoksi todetaan, että jo eläkkeelle siirtyneet työntekijät eivät kuulu siirtyvän 
henkilöstön piiriin ja että vastuu mahdollisista eläkemaksuista, jotka liittyvät jo eläkkeellä 
olevien työntekijöihin, jää Myyjälle. Tämä koskee myös siirtyvien työntekijöiden osalta 
Myyjälle jääviä eläkemaksu vastuita ennen 1.1.2017 siirtoa.

 

 

 



Joukahaisenkatu 3 5 B 
20520 Turku 
PUH 02 313 1300 
www.medbit.fi 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Joukahaisenkatu 3 5 B 
20520 Turku 
PUH 02 313 1300 
www.medbit.fi 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9   

 

 



Joukahaisenkatu 3 5 B 
20520 Turku 
PUH 02 313 1300 
www.medbit.fi 

 

 

 

 

 

 

 



Joukahaisenkatu 3 5 B 
20520 Turku 
PUH 02 313 1300 
www.medbit.fi 

 

 



SuviPaivi.Saarikoski

Liite § 143/2







SuviPaivi.Saarikoski

Liite § 143/3



VSHP:n toimintayksiköiden järjestelmät, joiden sopimuksia 
hoitaa IT-yksikkö.

AGFA-GEVAERT Ab, Sanelutyöpisteet
AGFA-GEVAERT Ab, FSM-ohjelmisto, HP MSL6030, Palvelin
AGFA-GEVAERT Ab, Agfan Basix-järjestelmän laajennus
VARIAN MEDICAL SYSTEM, Potilasvarmistusjärjestelmän, annoslaskennan ja hoitokonekuvausla
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED/FUJITSU SERVICES Oy, Enterprise Agreement 
MAWELL Oy, Neuvontajärjestelmä (potilasvalvontajärjestelmä rajatulle potilasryhmälle)
WM-data Oy, Puitesopimus ohjelmisto- ja palvelutoimituksista (GEMINI välinehuollon järjestelmä)
GE HEALTHCARE FINLAND Oy, Teho-osaston tietojärjestelmä (Clinisoft)
PRO SL Oy, Sai-Lab palvelusopimus
OLYMPUS FINLAND Oy, Digitaalinen sanelujärjestelmä ja siihen liittyvät laitteet
VARIAN MEDICAL SYSTEMS Oy, Virtuaalisimulointijärjestelmä
MEDICI DATA Oy, Potilashallinnon tietojärjestelmä (MD-Oberon)
GE HEALTHCARE FINLAND Oy, EKG-tiedonhallintajärjestelmän toimitussopimus
AFFECTOFINALND Oy, Lääkehuollon tietojärjestelmä (Marela)
Allergiasystem
ArtuX
BAIT PARTNER OÜ (Merivaara Oy), Kuvansiirto- ja tallennusjärjestelmä
BCB Medical Oy, ImplantDB
COOMMIT Oy, Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä
Dicteon
Effector - Apuvälinejärjestelmä
Effica
Ensemble - Integraatioalusta
Esko
ExReport
FONECTA Oy, Fonecta Yhteystieto Totaali
Identiteetinhallinta (IDM)
Impax6
ImplantDB
Intranet
KL-KUNTAHANKINNAT/CLOUDIA Oy, Sähhköinen kilpailutusjärjestelmä ja Sopimuksenhallinta
LabVantage
LifeCycle
LogMonitor
Marela
Medimaker
Muse CV
NEAGEN Oy, RIS-järjestelmä (neaRIS)
Nealink
NeaRIS
NETTIAIKA Oy (FIARE Oy), Nettiaika palvelusopimus
OIS (Commit)
Parkki
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Pediator
PHYSIOTOOLS Oy, Physio-tools ohjelmisto
POLYCON Oy, Effector Palvelusetelijärjestelmä, Sähköonen allekirjoitus ja e-kirjeintegraatio
SAI 
Santsi
Uranus
WHITELAKE SOFTWARE POINT Oy, Patologian osaston tietojärjestelmä

VSHP:n toimintayksiköiden järjestelmät, joiden sopimuksia ja 
pääkäyttäjätoimintoja hoitaa toimintayksikkö.  VSHP:n 
toimintayksiköiden järjestelmät, joiden sopimuksia ja 
pääkäyttäjätoimintoja hoitaa toimintayksikkö. 
IT-yksikön (jatkossa Medbit Oy) rooli palvelutuotannossa säilyy 
toistaiseksi entisellään. 
Järjestelmät ja sopimukset siirtyvät Medbit Oy:lle. 
Pääkäyttäjätoimintojen siirrosta Medbit Oy:lle neuvotellaan 
tapauskohtaisesti erikseen.

Aivo
ALMA

Basware  (maksujärj.)
Columna Clinical Logistics
Digifundus
Direva
DRG-lisenssit (FCG konsultointi)
Ecomed KPP
Effica
Embla Remlogic
Encore Pro 2
Endobase
Extranet
EyeSuite / EyeView
GE Clinisoft
Gemini - intrumentvårdssystem
Granlund Manager
Heyex Spectralis
iCFM - kardiologiskt register
iFetus
Impax6
Internet
iPana
J&K International (potilasvarojen kirjanpito)
Kantarek
Kapsel Endoskopi
KPP (FCG Datawell)
Mars Holter
Medical Stuff Scheduling
Mendor Balance
Meridian
Milou
Nicolet One EEG
Noah - audiometer
Noxturnal
OpusCapita
Populus
PrettyLib - kirjastojärjestelmä



Prima - Palkka- ja henkilöstöjärjestelmä
Qlik View (FCG Datawell)
RAI - Medical HealthCare
RenalSoft
ResScan
Rondo & Rondoscan
SAP AA
SAP BI
SAP Fico
SAP MM
SAP SD
SAP SRM
Sensewear
Speechmagic
Spiro - Jaeger LabManager
Sähköiset palvelut
TC Kunlas (Tricons)
TC Maintmedi (Tricons)
TIMECON - Työajansuunnittelu
Titania
UROdynamics
WebPala
Web-Titania
X-Archive



itteiden päivitys
-sopimus
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LIITE 5. HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS  
 
 
 
SOPIMUS VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN IT-HENKILÖSTÖN SIIRROSTA 
LIIKKEENLUOVUTUKSENA MEDBIT OY:LLE 1.1.2017 LUKIEN 
 

Sisällys 
1. Sopijaosapuolet ............................................................................................................. 2
2. Henkilöstön siirtyminen .................................................................................................. 2
3. Henkilöstöön sovellettava työehtosopimus .................................................................... 3
4. Työsuhdeturva ............................................................................................................... 3
5. Henkilöstön lomaoikeuden siirtyminen ja osapuolten vastuut ........................................ 3
6. Henkilöstön eläkeoikeus ja eläkevastuut ........................................................................ 4
7. Toimipisteet .................................................................................................................... 4
8. Työterveyshuolto ............................................................................................................ 4
9. Työpaikkaruokailu .......................................................................................................... 4
10. Osallistumisjärjestelmät ............................................................................................... 4
11. Työsuojeluorganisaatio ................................................................................................ 4
12. Luottamusmiehet.......................................................................................................... 4
13. Henkilökunnan virkistystoiminta ................................................................................... 5
14. Muut asiat .................................................................................................................... 5
15. Sopimuksen voimaantulo ............................................................................................. 5
16. Erimielisyyksien ratkaisu .............................................................................................. 5
Allekirjoitukset .................................................................................................................... 6
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1. Sopijaosapuolet 
1. Vaasan sairaanhoitopiiri (myöhemmin Vaasa) 
2. Vaasan sairaanhoitopiirin henkilöstöjärjestöt  

a. JHL ry,  
b. JUKO ry,  
c. KTN ry,  
d. TEHY ry,  
e. Super ry ja  
f. JYTY ry 

3. Medbit Oy 
 
 

2. Henkilöstön siirtyminen 
 

Vaasan vakinaisessa palvelusuhteessa työskentelevä 
tietohallintohenkilöstö (myöhemmin henkilöstö) siirtyvät Medbit Oy:n 
(myöhemmin yhtiö) palvelukseen 1.1.2017 lukien työsopimuslain 
1.luvun 10 §:n liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. 
 
 
Siirtyvät henkilöt: 
  
Bergfast Janne 
Blomqvist Sebastian 
Hjerpe Anders 
Holopainen Gunilla 
Ingman Gunilla 
Jansson Stefan 
Kaivola Barbro 
Kivi Marika 
Käld Mathias 
Linden Sune 
Murtomäki Helena 
Paassola Pasi-Pekka 
Pajukoski Juha 
Ravimo Petri 
Smulter Niina 
Stoor Camilla 
Sundqvist Alexander 
Taittonen Mikko 
Valkeakari Olli 
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3. Henkilöstöön sovellettava työehtosopimus 
 

Yhtiö on liittynyt Avaintyönantajat AVAINTA ry:hyn (AVAINTA), joka 
huolehtii työnantajan edunvalvonnasta mm. kuntien määräysvallassa 
olevissa osakeyhtiöissä. AVAINTA ry neuvottelee Avaintyönantajat 
AVAINTA ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES), jonka sisältö on 
samankaltainen KVTESin kanssa.  
 
Siirtyvään henkilöstöön yhtiö noudattaa Kunnallista yleistä virka- ja 
työehtosopimusta 2014 -2016 (KVTES).   
1.2.2017 työehtosopimukseksi vaihtuu AVAINTES. 
 

Koska kyse on liikkeenluovutuksesta, vakinaisessa palvelussuhteessa 
oleville henkilöille ei ole tarpeen tehdä uutta työsopimusta, mikäli toisin 
ei työntekijän ja työnantajan välillä sovita.  
 

4. Työsuhdeturva 
Yhtiö sitoutuu siihen, että tämän liikkeenluovutuksen yhteydessä 
siirtyvän henkilöstön työsuhteita ei irtisanota työsopimuslain (55/2001) 
7 luvun 3 §:ssä tarkoitetuilla taloudellisilla ja tuotannollisilla 
irtisanomisperusteilla. Työntekijä voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän 
kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa 
työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukaista uutta työtehtävää. Tämä 
sitoumus on voimassa 31.12.2018 asti sillä edellytyksellä, että Vaasa 
tai mahdollinen Vaasan sijaan tuleva sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tuottaja käyttää Yhtiön palveluita vähintään 1.1.2017 laajuudessa. 
 

5. Henkilöstön lomaoikeuden siirtyminen ja osapuolten 
vastuut 
 

Kohdassa 2 mainituilla henkilöillä liikkeenluovutushetkeen mennessä 
1.4.2016 alkaneelta lomanmääräytymiskaudelta ansaittu vuosiloma, 
aiemmilta lomanmääräytymisvuosilta ansaitut liikkeenluovutushetkellä 
vielä pitämättömät vuosilomat  sekä säästövapaat siirtyvät pidettäviksi 
yhtiön palveluksessa. Vaasa maksaa 31.3.2017 mennessä yhtiölle 
korvauksen Vaasan palveluksessa ansaituista lomarahoista sekä 
vuosilomista ja säästövapaista, jotka siirtyvät pidettäväksi yhtiön 
palveluksessa.  
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Yhtiössä työskentelevien henkilöiden eläkevastuut hoidetaan 
kunnallisen eläkevakuutuksen kautta, jolloin eläke-etuihin ei tule siirron 
johdosta muutoksia. 

 

7. Toimipisteet 
Yhtiöllä on toimipisteet Porissa, Turussa ja Vaasassa. Siirtyvää 
henkilökuntaa voidaan suostumuksensa mukaisesti käyttää 
työtehtävien hoitoon näissä toimipisteissä sekä muissa Medbitin 
toimipisteissä 

 

8. Työterveyshuolto 
Yhtiö järjestää työterveyshuollon työterveyshuoltolain edellyttämällä 
tavalla. 

 

9. Työpaikkaruokailu 
Yhtiö järjestää työntekijöilleen mahdollisuuden työpaikkaruokailuun. 

 

10. Osallistumisjärjestelmät 
Yhtiössä noudatetaan lakia yhteistoiminnasta yrityksissä. 

 

11. Työsuojeluorganisaatio 
Yhtiössä työsuojelutehtävät ovat työsuojelun valvonnasta ja 
työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukaiset. Yhtiö kehittää 
työhyvinvointia edistäviä asioita. 

 

12. Luottamusmiehet 
Luottamusmiesten toiminnassa noudatetaan Avainta ry:n 
työehtosopimusta (AVAINTES).  
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13. Henkilökunnan virkistystoiminta 
 

Yhtiö järjestää liikkeenluovutuksena yhtiölle siirtyvälle henkilöstölle 
työhyvinvointi- ja virkistystoimintaa samoin perustein kuin yhtiön muille 
työntekijöille. 
 
 

14. Muut asiat 
Yhtiö on tehnyt nykyisen henkilöstönsä kanssa paikalliset 
työehtosopimukset, joissa on sovittu mm. seuraavista asioista: 
 työaikajärjestelyjen joustomahdollisuudet 
 työaikapankki  
 varallaolokäytäntö 
 lomarahan maksaminen 
 omailmoitus- menettely /sairausloma  
 muualla kuin työpaikalla suoritettava työ 
 palkallinen vapaapäivä merkkipäivänä 

 
Näitä työehtosopimuksia sovelletaan yhtiölle Vaasasta siirtyvään 
henkilöstöön 1.1.2017 alkaen sillä edellytyksellä, että ne turvaavat 
henkilöstölle paremmat edut kuin KVTES ja 1.2.2017 alkaen 
AVAINTES. 
 
Yhtiö turvaa siirtyvän henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen 
kehittymisen sekä urakehityksen. 
 

 

 
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2017 alkaen ehdolla, että tähän 
sopimukseen liittyvä Vaasan ja yhtiön välinen liikkeenluovutussopimus 
Vaasan sairaanhoitopiirin IT-yksikön siirtämisestä yhtiölle tulee 
voimaan 1.1.2017 alkaen. 
 
 

 
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan 
liikkeenluovutussopimuksessa sovitulla tavalla. 
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Allekirjoitukset 
 
Tätä sopimusta on laadittu kahdeksan samansisältöistä kappaletta, 
yksi kaikille osapuolille sekä yksi Medbit Oy:lle. 

 
 

Vaasassa x.12.2016 
 

 
 

Ann-Charlott Gröndahl 
Henkilöstöjohtaja Vaasan sairaanhoitopiiri 
 
 
 
Pääluottamusmies JHL ry 
 
 

 
Pääluottamusmies Jyty ry 
 
 

 
Pääluottamusmies KTN ry 
 
 
 
Pääluottamusmies Super ry 
 
 
 
Pääluottamusmies JUKO ry 
 
 
 
Pääluottamusmies TEHY ry 
  
 
 
 
Jari Nevalainen 
toimitusjohtaja 
Medbit Oy 



Vaasan shp

Miratel Potilashoitajakutsu järjestelmä

MRI-3D Hearthprogram 2239,58
Kaarisädehoidon suunnittelulisenssi 8833,33
Kaarisädehoidon suunnittelulisenssi 29 431,42
MRI-sekvenser 28 200,00
Uppdateringar patienthanteringssystem (ARIA) 206 250,00

Programuppdatering till ny CT / Ohjelmistopäivitys uuteen CT-laitteeseen 140 300,00

Puhelinkeskus
MDM 

Vshp:n käytössä olevat lääkintälaitteet ja niihin rinnastettavat laitteet
Laitteet, joiden ylläpidon, huollon ja korjaukset hoitaa muu kuin IT-yksikkö

Tietoliikenne

Laitteet, jotka eivät siirry liikkeenluovutuksen yhteydessä
Näiden laitteiden siirrosta Medbitille sovitaan erillisillä sopimuksilla

Matkapuhelimet
Tabletit
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Medbit Oy   Puitesopimus Medbit-42-2015 
  
 
 

1 
 

 
 

PUITESOPIMUS IT- PALVELUISTA 
SOPIMUS NRO: Medbit-42-2015 

 
1 SOPIJAPUOLET 
 

Tilaaja: Vaasan sairaanhoitopiirin ky, VSHP 

Y- tunnus:  0349388-3 

Osoite:  Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa 

 

Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:   

Hallintojohtaja Olle Gull 

 
Toimittaja:  Medbit Oy 

Y tunnus:  2153504-7 

Osoite:  Joukahaisenkatu 3-5 B, 4.krs, 20520 Turku 

 

Toimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:  

Vt toimitusjohtaja Tuire Mikola 

 

Yhteisesti:  Sopijapuolet 

 
Tämän puitesopimuksen tarkoituksena on sopia sopijapuolten välisestä yhteistyöstä 
tuotettaessa Tilaajan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille ICT -palveluja 

Tässä puitesopimuksessa sovitaan palvelujen tuottamisen 
ehdoista. Toimittaja ja Tilaaja tekevät tämän puitesopimuksen alle erilliset 
projektitoimitussopimukset projektiluonteisten kokonaisuuksien toimittamisesta ja 
palvelusopimukset jatkuvien palveluiden toimittamisesta (jäljempänä yhteisesti 
liitesopimukset kevat ehdot sovitaan 

tarkemmin liitesopimuksissa.  
 
Tällä sopimuksella sovitaan liitesopimusten mukaisten palvelujen yleisistä ja yhteistyön 
periaatteista, sopijapuolten vastuista, palvelutuotantoon liittyvistä toimintamalleista ja eri 
palvelutasoista, yhteistyön ohjauksesta ja seurannasta sekä tietoturva- ja 
tietosuojaperiaatteista. 
 

SuviPaivi.Saarikoski

Liite § 143/9
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Puitesopimukselle on nimetty sopijapuolten yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöiden tehtävänä 
on seurata puitesopimuksen toimivuutta ja toiminnan etenemistä sopimusehtojen 
mukaisesti sekä raportoida toiminnasta omissa organisaatioissaan.  
 
Muutokset puitesopimukseen sovitaan kohdan 10 mukaisesti. 

 
 
2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

 
 
Tilaaja kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa ja toimintaprosessejaan. Teknologian 
hyödyntäminen on mukana lähes kaikissa kehityshankkeissa. Teknologian tehtävä on 
tukea muutosta ja mahdollistaa uusia toimintamalleja. 
 
Toimittajan visiona on olla toiminta-alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palvelut 
tarjoava toimija, joka yhteistyössä asiakkaiden kanssa omassa roolissaan osallistuu 
toiminnan kehittämiseen. Toimittaja on mukana aktiivisesti uudistusten valmistelussa, 
kansallisissa foorumeissa ja hankkeissa sekä alueellisen yhteistyön järjestämisessä ja 
alueellisissa hankkeissa. Keskeisenä tehtävänä on toteuttaa kustannustehokkaasti 
tiedon saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta sekä tarjota toimintaa tukevat, yhteen 
toimivat järjestelmät organisaatioiden käyttöön. 
 
Sopijapuolilla on yhteinen pyrkimys strategiseen yhteistyöhön tietojärjestelmien 
kehittämisessä, käyttöönotossa ja käytössä. Toiminnan organisoinnissa otetaan 
huomioon, että Tilaajalla on oma tietohallinto. Yhteisten kohteiden valmistelusta ja 
toteutuksesta sovitaan yhdessä. Toimittaja vastaa kolmansien osapuolten suuntaa 
tapahtuvasta kommunikoinnista ja sopimuksista.  
 
Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa sote -toimintaa tukeva ICT-palvelukokonaisuus, joka 
koostuu operatiivista toimintaa tukevista sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskäyttöisistä 
asiakas- ja potilastietojärjestelmistä ja tukijärjestelmistä, kansalaiselle tarjottavasta 
sähköisen asioinnin palvelukokonaisuudesta, toiminnan ohjausta ja seurantaa tukevista 
palveluista sekä liittymistä alueellisten ja kansallisten palveluiden käyttöön. 
 
Osapuolet sitoutuvat siihen, että palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja 
laadukkaasti, ja niistä muodostuu käyttäjälle eheä toimintaa tukeva kokonaisuus. 

 
 
3 SOPIMUKSEN KOHDE 
 

Sopijapuolet sopivat palvelujen toimittamisesta tämän puitesopimuksen ja 
liitesopimusten mukaisesti.  
 
Palveluiden käyttöönotto, sisältö sekä palvelutasot ja palveluiden käytön laajuus 
kuvataan yksityiskohtaisesti liitesopimuksissa, joita voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa 
puitesopimuksen voimassaoloaikana. 
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4 SOPIJAPUOLTEN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 
 

Sopijapuolten yhteistyön perustana on yhteinen, kokonaisarkkitehtuurilähtöinen 
strategiatyö ja yhteisesti vuosittain laadittava toimintasuunnitelma.   
 
Tilaaja vastaa omasta toiminta-arkkitehtuuristaan. Toimittaja vastaa kehittämisestä 
liitteenä olevan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti osana alueellista ja 
kansallista sote -arkkitehtuuria. 
 
Yhteistyö edellyttää toimialan ja lainsäädännön sekä teknologian kehittymisen 
seuraamista sekä verkostoitumista.   
 
Tilaaja: 

 Tilaajan ensisijaisena vastuulla on toimialan kehittymisen seuranta ja 
toiminnallisten tarpeiden tuominen yhteistyöhön.  Tilaaja kehittää omaa 
toimintaansa ja asettaa kehittämiselle toiminnalliset, kustannushyöty-ajatteluun 
perustuvat tavoitteet. 

 Tilaajan vastuulla on priorisoida omat kehittämiskohteensa. 
 Tilaaja osallistuu tarvittaessa alueellisiin ja kansallisiin yhteistyöfoorumeihin sekä 

kehittämishankkeisiin. 
 Tilaaja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan Toimittajan organisoimaan muiden 

tilaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön yhteisten palveluiden edistämiseksi. 
 
Toimittaja: 

 Toimittaja osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen 
omassa roolissaan ja tukee Tilaajaa toiminnan muutoksessa.  

 Toimittajan vastuulla on järjestelmämarkkinoiden ja teknologian kehittymisen 
seuranta.   

 Toimittajan vastuulla on järjestää ICT-palvelut Tilaajan käyttöön laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti sekä raportoida Tilaajalle liitesopimusten mukaisesti.   

 Toimittajan tehtävänä on edistää tilaajien yhteistyötä ja yhteisten palveluiden 
käyttöä. 

 Toimittaja organisoi järjestelmätoimittajien kanssa tarvittavan yhteistyön. 
 Toimittaja osallistuu aktiivisesti alueellisiin ja kansallisiin foorumeihin sekä 

verkostoituu kumppaneiden kanssa.   
 Toimittajan tehtävä on huolehtia toimintamallien ja periaatteiden 

yhdenmukaisuudesta niiden tilaajien kanssa, joilla Toimittajalla on vastaavan 
sisältöinen puitesopimus.  

 
Tilaaja on lainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä. Toimittaja toimii teknisenä 
rekisterinpitäjänä Tilaajan lukuun. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät vastuut on 
tarkemmin kuvattu liitteessä 2. 
 
Sopijapuolten on varmistettava tarvittava osaaminen omalla vastuualueellaan. 
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5 PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Sopijapuolet toteuttavat yhteistyössä uusien palveluiden kehittämis- ja 
käyttöönottoprojektit. Laajat kehittämiskohteet toteutetaan aina projekteina, pienemmät 
kehittämistarpeet voidaan hoitaa toimeksiantoina.  

 
Projektista laaditaan ennen käynnistystä projektitoimitussopimus, jossa sovitaan 
projektin sisältö ja kustannukset. Sopijapuolet varaavat projekteille tarvittavat 
henkilöresurssit; vastuuhenkilöt/projektipäälliköt ja asiantuntijat sekä ohjausryhmän 
jäsenet. Sopijapuolten vastuuhenkilöt laativat yhteistyössä kehittämis- ja 
käyttöönottoprojekteista yhteisen projektisuunnitelman, jossa sovitaan projektin 
tavoitteet, projektiorganisaatio, tarvittavat asiantuntijat, vastuut ja tehtävät, kustannukset, 
aikataulu ja projektin tulokset. Projektin ohjausryhmä käynnistää ja päättää projektin. 
Toimittajan palvelupäällikkö tai projektipäällikkö raportoi projektista Tilaajalle. 
 
Sopijapuolet vastaavat omalla alueellaan siitä, että projektien päättyessä palvelun laatu 
vastaa projektissa suunniteltua ja palvelusopimukseen määriteltävää palvelu- ja 
laatutasoa. Toimittaja todentaa laatutasot Tilaajalle projektin aikana. 
 
Kehittämis- ja käyttöönottoprojektien hyväksyminen tapahtuu projektisuunnitelman 
mukaisesti. Muilta osin hyväksymiseen sovelletaan Julkisen hallinnon IT hankintoja 
koskevia erityisehtoja (JIT 2007). 

 
Toimeksiannoista sovitaan Palvelusopimuksen mukaisesti. Sopijapuolet varaavat 
tarvittavat henkilöresurssit toimeksiannon toteutukseen. Toimittajan Tilaajasta vastaava 
palvelupäällikkö vastaa toimeksiannon toteutumisesta ja raportoi Tilaajalle 
Palvelusopimuksen mukaisesti. 

 
Kaikki kehittämiskohteet pyritään sisällyttämään mahdollisimman kattavasti yhteiseen 
vuotuiseen toimintasuunnitelmaan. Tilaaja laatii käynnistettävistä kohteista 
muutosehdotuksen, jonka sisältö sovitaan yhteisesti. Toimintasuunnitelman ulkopuolelta 
tulevat kehittämiskohteet otetaan huomioon muutoksina toimintasuunnitelmaan. 

 
 
6 PALVELUN TOIMITTAMINEN 
 

Palvelut ja palveluille asetetut vaatimukset on kuvattu liitesopimuksissa. Toimittajan 
palvelupäälliköt hoitavat asiakkuutta vastuualueittensa mukaisesti ja raportoivat Tilaajalle 
palveluiden toimivuudesta. Liitesopimukset sisältävät mahdolliset tarkemmat 
palvelukuvaukset. 
 

 
7 KÄYTTÖOIKEUS PALVELUUN 
 

Toimittajan vastuulla on sopia järjestelmätoimittajien kanssa siitä, että palveluiden 
käyttöoikeus kattaa Tilaajan toimialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat. 
 
Toimittaja myöntää Tilaajalle oikeuden käyttää palvelua tämän omassa toiminnassa 
Puitesopimuksen ja kyseisen palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Tilaajalla on 
oikeus laajentaa käyttöä Toimittajan ja järjestelmätoimittajien sopimusten puitteissa.  
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Tilaajan oikeudet toimittaa palvelua edelleen kolmannelle osapuolelle sovitaan 
tapauskohtaisesti asianomaisessa liitesopimuksessa. 

 
 
8 TIETOTURVA JA TIETOSUOJA  
 

Sen lisäksi mitä Julkisen hallinnon IT hankintojen sopimusehtojen yleisten ehtojen 
(2007-Yleiset ehdot) kohdassa 27 on sovittu, Sopijapuolet noudattavat kulloinkin 
voimassa olevaa Toimittajan tietoturvapolitiikkaa ja tietoturvaa koskevaa ohjeistoa (liite 
2). 
 

 
9 SOPIJAPUOLTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA PALVELUN SEURANTA 

 
Sopijapuolilla on yhteinen yhteistyön johtoryhmä jonka tehtävä on  

 ohjata ja seurata Puitesopimuksen mukaista yhteistyötä 
 yhteisten strategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnan käynnistäminen ja 

tulosten hyväksyminen 
 

Sopijapuolet nimeävät edustajansa johtoryhmään. Puitesopimuksen kohdassa 1 sovitut 
Sopimusyhteyshenkilöt ovat johtoryhmän jäseniä. Tilaajan edustaja toimii johtoryhmän 
puheenjohtajana ja sihteerinä Toimittajan edustaja. Johtoryhmän kokouksista pidetään 
pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Johtoryhmän tekemät 
päätökset sitovat Sopijapuolia. Johtoryhmä tekee päätöksensä yksimielisesti. 
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti yhteisesti laadittavan toiminnan vuosikellon 
mukaisesti tai tarvittaessa. 
 
Toimittajan nimeämän edustajan tehtävänä on yhteydenpito ja tietojen vaihto 
Sopijapuolten johtoryhmän ja muiden Tilaajien yhteistyöryhmien kesken. 
 
Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Tilaajien edustaja ja sihteerinä Toimittajan 
edustaja. Ryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri 
allekirjoittavat. Ryhmän tekemät päätökset sitovat kaikkia osapuolia.  Yhteistyöryhmä 
kokoontuu säännöllisesti päättämällään rytmillä tai kun ryhmän osapuolista joku katsoo 
sen tarpeelliseksi. 
 
Yhteistyöryhmän tehtävät ovat: 

 sopia palveluiden toiminnallisesta tai laadullisesta kehittämisestä sekä laatia ja 
ylläpitää palveluiden kehityssuunnitelmaa. 

 seurata palvelun ja sopimusten toimivuutta 
 valmistella tarvittaessa muutosehdotuksia palveluliitteeseen 

 
Sopijapuolet voivat tarvittaessa perustaa muita yhteistyötä ohjaavia ryhmiä, kuten 
esimerkiksi Tietoturvan ja tietosuojan kehittämistä ohjaava ryhmä. 
 
Päätökset Sopijapuolten yhteistyöryhmissä tehdään ryhmien jäsenten valtuuksien 
puitteissa.  Yhteistyöryhmien jäsenet ovat velvollisia informoimaan omista valtuuksistaan 
ja vievät tarvittaessa käsittelyssä olevan asian päätettäväksi omassa organisaatiossaan 
tämän päätöksentekomenettelyn mukaisesti. 
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10 PALVELUTUOTANNON PROSESSIT 
 

Toimittajalla on käytössä seuraavat palvelutuotannon prosessit: 
 
- Palvelupyynnön vastaanotto 
- Häiriönhallintaprosessi 
- Muutosehdotuksen vastaanottoprosessi 
- Toimeksiannon toimitusprosessi  
- Projektin hallintamalli 
 
 

11 MUUTOSHALLINTA 
 
Sopijapuolet voivat yhteisesti sopien muuttaa Puitesopimusta. 
 
Yksittäisiä liitesopimuksia voidaan muuttaa Puitesopimuksen sallimissa rajoissa: 
 
Puitesopimuksen tai liitesopimuksen muutos tapahtuu laatimalla uusi Puitesopimus tai 
liitesopimus, jonka Sopijapuolet allekirjoittavat. 

 
Sopijapuoli voi halutessaan esittää muutosta palvelun sisältöön tai palvelutasoon. 
Muutosehdotus tehdään kirjallisesti muutoslomakkeella. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään ilman aiheetonta viivytystä toisen Sopijapuolen 
esittämän muutosehdotuksen. 
 
Toimittajan tulee muutoslomakkeella informoida Tilaajalle ehdotettujen muutosten 
vaikutuksista palveluihin ja ilmoittaa aiheutuuko muutoksista Toimittajalle lisätyötä, 
lisäkustannuksia, ja/tai muutoksia palvelun toimittamisen aikatauluun tai palvelutasoon. 
Muutosehdotukset käsitellään kyseisen palvelun johtoryhmässä, jos sellainen on 
perustettu, tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla.  Muutoksista sovitaan kirjallisesti. 

 
 

12 RAPORTOINTI  
 

Toimittaja toimittaa Tilaajalle tarvittavat palvelutuotannon raportit liitesopimuksissa 
erikseen sovittavalla tavalla ja sovitulla rytmillä ilman eri veloitusta. 
 
Lisäksi Toimittaja toimittaa Tilaajan erikseen niin pyytäessä muita vakioraportteja tai 
räätälöityjä raportteja palveluista, ja näistä sovitaan erikseen. 
 
 
 

13 TILAAJAN TARKASTUSOIKEUS 
 

Tilaajalla on oikeus tarkastaa tai tarkastuttaa milloin tahansa omilla tarkastajillaan ja 
omalla kustannuksellaan palveluita koskeva tietoturvallisuus, laitteisto, varusohjelmisto, 
käyttäjätunnusloki ja fyysinen toimintaympäristö sekä palvelua koskeva dokumentaatio 
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soveltuvin osin. Toimittajan on parhaansa mukaan autettava tarkastuksen tekemisessä 
ja annettava kaikki sen tekemiseksi tarvittavat tiedot Tilaajan valitsemalle ja Toimittajan 
hyväksymälle tarkastuksen tekijälle. Toimittaja ei voi evätä hyväksyntäänsä ilman 
perusteltua syytä. 
 
Tilaaja on ilmoitettava tarkastuksesta Toimittajalle viimeistään 3 päivää aikaisemmin 
kirjallisesti.  
 
Tarkastus tulee järjestää siten, ettei se aiheuta Toimittajalle kohtuuttomia 
ylimääräisiä kustannuksia. Tarkastus ei myöskään saa aiheuttaa palvelutasoa 
vaarantavia häiriöitä palvelutuotannolle, ja sen tulee tapahtua Toimittajan 
tietoturvamääritysten mukaisesti.  
 
Tilaaja vastaa siitä, että tarkastajien kanssa on tehty 
tämän sopimuksen salassapitoehtoja vastaava salassapitosopimus. 

 
 
14 ASIAKASTIETOJA KOSKEVAT VAATEET 
 

Mikäli kolmas osapuoli esittää Tilaajaa koskevan vaateen asiakastietojen joutumisesta 
oikeudettomasti ulkopuolisen haltuun tai asiakastietoja häviää tai muuttuu, selvittävät 
Sopijapuolet yhteistyössä aktiivisesti, missä palveluntuottamisen vaiheessa mahdollinen 
virhe on tapahtunut. Mikäli edellä mainitussa selvityksessä todetaan, että seikka on ollut 
Toimittajan vastuualueella, vastaa Toimittaja tästä syystä Tilaajalle aiheutuvista 
oikeudenkäynti- ja muista kuluista sekä vahingonkorvauksista. 
 

 
15 HINNAT JA MAKSUEHDOT 
 

Toimittaja veloittaa palvelusta liitesopimusten mukaiset hinnat ja veloitukset. 
 
Maksuaikataulu ilmenee liitesopimuksista. 
 
Muiden kuin liitesopimuksissa hinnoiteltujen palveluiden osalta sovelletaan 
toimittajan yleistä, kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa. 
 
Maksuehto on 14 päivää netto. 
 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

 
Hintojen tarkistaminen on mahdollista, mikäli palvelun tuottamisen kustannukset 
perustellusti muuttuvat, JIT 2007  Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 
 
Jos liitesopimuksissa määritetyt toistuvaismaksut osoittautuvat myöhemmin virheellisiksi 
siten, että eivät vastaa toimittajalle palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia, 
Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan toistuvaismaksujen tason korjaamisesta.  
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16 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
 

Puitesopimus tulee voimaan allekirjoitushetkestä alkaen ja on voimassa toistaiseksi. 
Sopijapuoli voi irtisanoa Puitesopimuksen JIT 2007  Palvelut -erityisehtojen kohdan 8(1) 
mukaisesti kuitenkin siten, että irtisanominen ei voi astua voimaan ennen kuin kaikkien 
liitesopimusten mukaiset palvelut on irtisanottu. 
 
Liitesopimusten voimassaolo edellyttää Puitesopimuksen voimassaoloa. 
 
Liitesopimuksissa voidaan sopia tästä kohdasta poikkeavista irtisanomisajoista 
Puitesopimuksen sallimissa rajoissa. 
 
Puitesopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle on mahdollista, mikäli tilaajan toiminta 
siirtyy uudelle palveluntuottajalle.   
 

 
17 MUUT EHDOT 
 

Sopijapuolet ovat sopineet, että seuraavia kohtia liitteenä olevista julkisen hallinnon IT-
hankintojen sopimusehdoista (JIT 2007) ei sovelleta: 
 

 JIT 2007  Yleiset sopimusehdot, Kohta 14(3) 
 
Lisäksi sopijapuolet ovat sopineet, että seuraavia kohtia liitteenä olevista 
julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdoista (JIT 2007) sovelletaan tässä 
kuvatulla tavalla muutettuina: 
 

 Kohdan 14 (2) sijasta sovelletaan seuraavaa sopimuskohtaa: 
 

Jollei toisin ole sovittu, Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut 
maksut, kun Tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt laskun kohteena olevan 
toimituksen tai sen osan. Toistuvaismaksut Toimittaja kuitenkin laskuttaa 
etukäteen sovituin laskutuskausin. Laskussa on oltava riittävä erittely 
laskutuksen perusteista. 

 
 
18 SOPIMUKSEN LIITTEET JA PÄTEMISJÄRJESTYS 
 

Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 
 
1. Liitesopimukset 
2. Tietoturva- ja tietosuojavastuut 
3.   Erityisehtoja palveluista (JIT 2007  Palvelut) 
4.   Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2007  Konsultointi) 
5.   Erityisehtoja Tilaajan sovellushankinnoista (JIT 2007  Sovellukset) 
6.   Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista (JIT 2007  Valmisohjelmistot) 
7.   Yleiset sopimusehdot (JIT 2007  Yleiset ehdot) 
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Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava 
1. Liitesopimukset. Mikäli nämä liitesopimukset ovat keskenään ristiriitaisia, 

sovelletaan näitä tältä osin aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 
2. Tämä sopimusasiakirja 
3. Muut liitteet nousevassa numerojärjestyksessä 

 
 
19 SOPIMUSKAPPALEET 
 

Tämä sopimus on tehty kahtena (2) alkuperäiskappaleena, yksi (1) kummallekin 
Sopijapuolelle. 
 
 
 
 

Paikka:     Paikka: 
 
Päiväys:     Päiväys: 
 
Vaasan sairaanhoitopiirin ky, VSHP  Vaasan sairaanhoitopiirin ky, VSHP 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Göran Honga   Olle Gull    
sairaanhoitopiirin johtaja   hallintojohtaja  
  
 
 
Paikka:      
 
Päiväys:      
 
Medbit Oy  
 
 
_________________________ 
Tuire Mikola 
vt toimitusjohtaja    



PUH 02 313 1300  
www.medbit.fi 

 

 
 

PALVELUSOPIMUS MJ-42-2015 
Vaasan sairaanhoitopiirin ky, VSHP 

 
 
 
1 SOPIJAPUOLET 
 
Asiakas:  Vaasan sairaanhoitopiiri  
Y-tunnus:  0349388-3 
Osoite:  Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa  
Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:  

Auvo Rauhala, johtajaylilääkäri 
 
Toimittaja:  Medbit Oy  
Y-tunnus:  2153504-7 
Osoite:  Joukahaisenkatu 3-5 B, 20530 Turku  
Toimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:  

Paula Nokkala, asiakkuuspäällikkö  
 
 
2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Medbit Oy tuottaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintaa sekä yhteistyötä tukevia 
tietojärjestelmien kehittämispalveluja ja jatkuvia palveluja toiminta-alueellaan.  
 
Tässä palvelusopimuksessa ja sen liitteissä määritellään ne jatkuvat palvelut, joita Medbit Oy 
tuottaa sopijapuolena olevalle Asiakkaalle. Sopimuksessa ja sen liitteissä kuvataan jatkuvien 
palvelujen sisältö, kohteet sekä palveluihin liittyvät resurssit ja kustannukset. 
Palvelusopimuksella sovitaan lisäksi Asiakkaille tuotettavien jatkuvien palvelujen työnjaosta, 
palveluiden järjestämisestä, yhteistyöstä ja kehittämisestä.  
 
Palvelusopimusta tarkennetaan vuosittaisella Asiakkuudenhallintasuunnitelmalla.  
 
Asiakkuudenhallintasuunnitelmassa (Liite 2) kuvataan Asiakkaan kanssa suunnitellut 
kuluvan ja tulevan vuoden toimeksiannot ja projektit.  Liitteeseen tehtävät muutokset 
sovitaan yhteistyökokouksissa.  
 
 
Tämä sopimus korvaa sopimukset: 
 
Medbit-42-5-2014 VSHP:n Arkkitehtuurin nykytilan kuvaaminen 
Medbit-42-4-2014 Pitkäaikaisarkiston replikointi Medbit isilon -tallennusjärjestelmään 
Medbit 42-2-2012 Medbit / VSHP tietoliikenneverkko 
Medbit 42-1-2012 eReseptiin liittyminen 

     
   

SuviPaivi.Saarikoski

Liite § 143/10



PUH 02 313 1300  
www.medbit.fi 

 

3 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 
 
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2015 ja on voimassa toistaiseksi tai vähintään niin kauan 
kuin palveluliitteessä (Liite 1) olevat palvelut ovat voimassa. Sopimuksen irtisanomisaika on 
molemmin puolin 6 kuukautta palveluliitteen palvelujen päättymisestä tai irtisanomisesta. 
 
 
4. SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVAT PALVELUT 
 
Sopimuksen kohteena ovat ne jatkuvat palvelut, jotka on 

 
 
 
4.1 Jatkuvia palveluja koskevat toimintamallit ja laatu  
 
Jatkuvia palveluja koskevat toimintamallit ja laatu on kuvattu MEDBIT-42-2012 
puitesopimuksessa (jatkossa Puitesopimus). Medbit Oy kehittää toimintamalliaan ja 
palvelujaan jatkuvasti.  
 
Palvelujen toimittamisessa noudatetaan tässä sopimuksessa ja sen liitteissä sovittuja 
käytäntöjä.  
 
 
4.2 Jatkuvien palvelujen dokumentointi  
 
Medbit Oy huolehtii jatkuvien palvelujen kuvaamisesta, palvelukuvausten ylläpidosta ja 
säilyttämisestä. Jatkuvat palvelut on listattu Palvelukuvaukset -liitteessä (Liite 1.1). 
 
 
5 JATKUVIEN PALVELUJEN LAADUN SEURANTA JA RAPORTOINTI 
 
Medbit Oy seuraa jatkuvien palvelujen saatavuutta ja laatua suhteessa sovittuun 
palvelutasoon. Medbit Oy tuottaa asiakkaalle säännöllisesti yhteisesti sovittuja 
palveluraportteja, joita seurataan Medbit Oy:n ja Asiakkaan välisissä yhteistyöryhmissä. 
Ryhmissä ovat edustettuina sopijapuolten nimeämät henkilöt. 
 
 
6 KUSTANNUKSETJA RESURSOINTI 
 
Medbit Oy varaa jatkuvien palvelujen tuottamiseen riittävät omat ja kolmansien osapuolten 
resurssit.  
 
Jatkuvien palvelujen tuottamiseen liittyvät kustannukset määritellään Palveluliitteessä. 
 
Palveluliitettä päivitetään sen myötä, kun Palvelusopimuksen piiriin on otettu käyttöön uusia 
tuotteita, palvelukomponentteja ja palveluja tai on tehty muutoksia edellä mainittuihin. 
Laskutus tapahtuu kulloinkin voimassa olevan Palveluliitteen perusteella.  
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Palvelujen käyttöönottovaiheessa alihankkijoiden työt ja tuotteet laskutetaan alihankkijan 
laskutussyklin mukaan. Medbit Oy:n työt laskutetaan kuukausittain jälkikäteen kuluneen 
kuukauden toteutuman mukaan.  Jos alihankkija korottaa hintaa kesken sopimuskauden, on 
Medbit Oy:lla oikeus korottaa hintaa samassa suhteessa.  
 
Tietojärjestelmien käyttöönotto- tai uushankintaprojektit, joissa toimittajan työmäärä ylittää 5 
htpv / projekti tai toimittajan hankintakustannukset  
 
Medbit Oy seuraa palvelujensa kustannuksia työaikakirjanpidon ja kustannuslaskennan 
avulla ja raportoi niistä asiakkaalle. 
 
 
7 MUUTOSHALLINTA 

Sopijapuoli voi halutessaan esittää muutoksia palvelusopimukseen, sen liitteisiin tai tilatun 
palvelukokonaisuuden sisältöön. Muutosehdotus tehdään Muutosehdotuslomakkeella (Liite 
3.1). 
 
Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään toisen sopijapuolen esittämän muutosehdotuksen 
yhteistyöryhmässä viivytyksittä. Medbit Oy:n tulee informoida Asiakasta muutosehdotuksen 
vaikutuksista palveluihin ja ilmoittaa, tulevatko muutostyöt aiheuttamaan lisätyötä, 
lisäkustannuksia ja/tai muutoksia muiden palvelujen toimittamisen aikatauluun ja/tai 
palvelutasoon.  
 
Muutosehdotukset käsitellään yhteistyöryhmässä, ja niiden jatkotoimista sovitaan kirjallisesti.  
 
Muutoshallintaan kuuluvat myös uusien palvelujen ja niiden kuvausten lisääminen ja 
poistaminen sekä palvelujen kuvauksiin ja laajuuteen liittyvät muutokset.  
 
 
7.1 Tilaaminen ja toimitus 
 
Asiakas tilaa palvelut Medbit Oy:n nimeämältä asiakkuus- tai liiketoimintapäälliköltä, joka 
käynnistää palvelun toimituksen. Toimitus tapahtuu toimeksiantona tai projektiluontoisesti, 
jolloin Medbit Oy toteuttaa siirtyville, muuttuville ja uusille palveluille toimitusprojektin.  
 
Toimitusprojektilla pyritään varmistamaan palvelun sujuva ja kokonaistaloudellinen 
käyttöönotto yhdessä Asiakkaan kanssa. Toimitusprojektissa noudatetaan Medbit Oy:n 
projektimallia, ja se myös dokumentoidaan projektimallin mukaisesti. Medbit Oy nimeää 
toimitusprojektille projektipäällikön. Medbit Oy:n projektimalli on kuvattu Puitesopimuksen 
liitteessä.  
 
Palvelun toimittamiseen voi sisältyä Medbit Oy:n alihankkijoiden ja/tai sopimuskumppanien 
tuottamia palveluita.  
 
 
7.2 Jatkuva palvelu  
 
Kun uusi palvelu, palvelukomponentti tai tuote on toimitettu, se siirtyy jatkuvaksi palveluksi, 
ja se liitetään osaksi voimassa olevaa palveluliitettä. 
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8 SANKTIOT 
 
Mikäli käyttöpalveluiden saatavuustavoite alitetaan jonkin järjestelmän osalta seuraavasti: 
 
Kriittisyysluokka:  Vaikutus: Saatavuus: 
 
Kriittisyysluokka I:   50 %  99,5 % tai alle kuukausitasolla 
Kriittisyysluokka II:   30 %   99,5 % tai alle kuukausitasolla 
Kriittisyysluokka III:   20 %  99,0 % tai alle kuukausitasolla 
 
Toimittaja hyvittää kuukauden työasemakohtaisista palvelumaksuista katkon pituutta 
vastaavan osuuden huomioiden kriittisyysluokan vaikutuksen.  
 
Esimerkki: Jos jokin potilasjärjestelmä on tammikuussa poissa käytöstä yhden päivän, niin 
hyvitys on 0,5*(1/31*työasemaveloitus). 
 
Mahdolliset tietoliikenteestä aiheutuneet palvelukatkot eivät aiheuta sanktioita Medbit Oy:lle.  
 
 
9 MUUT EHDOT 
 
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa Asiakkaan ja Medbit Oy:n välistä Puitesopimusta. 
 
 
10 SOPIMUSRAKENNE 
 
Tämän sopimuksen sopimusrakenne on kuvattu Liitteenä 4 olevassa kaaviokuvassa. 
 
 
11 SOPIMUKSEN LIITTEET JA PÄTEMISJÄRJESTYS 
 
Tämä palvelusopimus on puitesopimuksen liite. Ensisijaisesti noudatetaan puitesopimusta ja 
sen liitteitä numerojärjestyksessä. 
 
Sopimusasiakirja on pätemisjärjestyksessä ensimmäinen ja sen jälkeen liitteet seuraavassa 
järjestyksessä:  
 

1) Sopimuksen piiriin kuuluvat jatkuvat palvelut (Liite 1) 
2) Jatkuvien palvelujen palvelukuvaukset (Liite 1.1) 
3) Asiakkuudenhoitosuunnitelma (Liite 2) 
4) Vuosisuunnitelma (2.1) 
5) Palvelusopimuksen muutoshallinta (3) 
6) Muutoslomake (Liite 3.1) 
7) Muutosloki (3.2) 
8) Puite- ja palvelusopimusrakenteen kaaviokuva (Liite 4) 
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12 SOPIMUSKAPPALEET 
 
Tämä sopimus on tehty kahtena (2) alkuperäiskappaleena, yksi (1) kummallekin 
Sopijapuolelle.  
 
 
13 ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
Paikka:       
 
Päiväys:      
 
 
Vaasan keskussairaala/Vaasan sairaanhoitopiiri     
   
 
_________________________  __________________________  
Göran Honga     Olle Gull  
sairaanhoitopiirin johtaja  hallintojohtaja 
 
 
 
Paikka: 
 
Päiväys: 
 
 
Medbit Oy 
 
 
_________________________  
Tuire Mikola 
vt. toimitusjohtaja, kehitysjohtaja 
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Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 
Aika: Keskiviikko 2.11.2016 klo 9.00 -11.10 
Paikka: Psykiatrian klinikkaryhmä, F2 kokoushuone 
Päätöksenteki-
jät 

 

Läsnäolijat: Hellman Per 
Ingo Mikaela 
Salovaara-Kero Anne 
Granström Ebba 
Ekelund Jesper 
Kerätär Maritta 
Björklund Christina 
Sirviö Markku 
Backström Alice 
Lundman-Evars Helena 
Kronlund Gerd 
Kujanpää Raija 
 

puheenjohtaja 
varapuheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
vastuualuejohtaja 
ylihoitaja, sihteeri 
asiantuntija 
asiantuntija 
asiantuntija 
asiantuntija 
asiantuntija 
hallituksen edustaja  
 
 

Vaasa 
Mustasaari 
Vaasa 
Närpiö 
Esittelijä 
Vaasan keskussairaala 
Malmin th-alue 
Vaasa 
Mustasaari 
Kristiinankaup/Närpiö 
Närpiö 
Vaasa 

Poissaolijat: Hjulfors Andreas 
Frantz Hans 

jäsen 
hallituksen pj 
 

Luoto 
Vaasa 

Asiantuntijat: Yl Tarja Rauhala, 
psykologi Anu Storm,  
Kl sh Anne Priha 
 

Oh Birgitta Ivars 
Psykologi Siina Hakala 
Kl sh Elina Westerlund 

 

Muut läsnäoli-
jat: 

Esittelijät: Jesper Ekelund   

Sihteeri: Maritta Kerätär   
 24-32 
Pöytäkirja  
allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 
 
 
Per Hellman 

Sihteeri: 
 
 
Maritta Kerätär 

Tarkastaja: Paikka ja aika: 
 
 
Mikaela Ingo 
 

Paikka ja aika: 
 
 
Gerd Kronlund 

Asetettu  
nähtäväksi: 

 
 
 
 

Otteen oikeaksi todistaa: 
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Kokouskutsu · sivu 2(5) 
 

Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Keskiviikko 2.11.2016, klo 9.00 -10.45 

Paikka: Psyk.hallinto, II krs kokoushuone 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

 
 

§ 24 Kokouksen avaus 3 
§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 
§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 
§ 27 Psykiatrian strategian mukaiset uudet hoitokäytännöt 3 
§ 28 Psykiatrian vastuualueen ja palvelualueen toimintasuunnitelmat 2017 4 
§ 29 Pohjanmaan Sote – mielenterveys- ja päihde – työryhmän käynnistyminen 5 
§ 30 Muut asiat                                                                                                        5 
§ 31 Seuraava kokous 5 
§ 32 Kokouksen päättäminen 5 
 

  
 
 
Per Hellman 
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§  24 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös: Mikaela Ingo ja Gerd Kronlund   
 
§ 27 Psykiatrian strategian mukaiset uudet  hoitokäytännöt  

Esitellään Mielialapoliklinikan uudet hoitokäytännöt – Syömishäiriöpotilaan hoito ja Epävakaan 
potilaan hoito  
 
Klo 9.00 – 9.35 
Epävakaan potilaan hoito  
Psykologi Siina Hakala, kl sh Elina Westerlund, oh Birgitta Ivars 
 
Alustajat esittelivät Dialektisen käyttäytymisterapian hoitomallin periaatteet ja epävakaiden 
potilaiden hoidon käytännön toteutuksen VKS:n psykiatrian yksikössä. (Liite 1 ja 2)  
Tiiviin DKT hoitomallin tuloksena osastohoitojaksot näiden potilaiden osalta merkittävästi vä-
hentyneet ja mallin käyttöönotto on tukenut sairaansijojen vähentämistä ja hoidon avohoi-
toistumista sairaanhoitopiirissä.  Hoitomalliin sitoutuneiden potilaiden somatiikan ja päivys-
tyspoliklinikan käynnit ovat myös vähentyneet. Hoitomalli on tuonut potilaiden hoitoon laatua 
ja asiakaslähtöisyyttä lisäämällä potilaan omia taitoja selvitä ahdistavista, epävakaata käyt-
täytymistä aikaisemmin aiheuttaneista tilanteista taitojen lisääntyessä.  
Potilaita on käynyt hoidossa kauempaakin, silloin pyritty järjestämään yksilöterapia ja ryhmä 
samalle päivälle. Yksikkö ainut ruotsinkielinen DKT hoitomallia toteuttava yksikkö tällä het-
kellä Suomessa. Taitovalmennusryhmiä sovelletaan myös syömishäiriöpotilaiden hoidossa ja 
nuorisopsykiatrialla. Aikuispsykiatrian osastojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  (Liiteet) 
 
Klo 9.35 – 10.40   
Syömishäiriöpotilaan hoito   
Yl Tarja Rauhala, kl. sh Anne Priha, oh Birgitta Ivars  
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Alustajat esittelivät VKS:n syömishäiriöyksikön hoitomallin ja toteutunutta toimintaa. 
Syömishäiriöyksikkö on avohoidon (auki 8-16) yksikkö, joka palvelee >13 vuotiaita potilaita ja 
se on perustettu peruskuntien toiveista ja väestön tarpeesta. Yksikön perustamisen jälkeen 
ostopalvelujen tarve vähentynyt merkittävästi/lähes kokonaan yksityisiltä toimijoilta.  
Lähetteitä Ruotsin yksiköihin ei myöskään ole pyydetty eikä kirjoitettu viime vuosina psykiat-
rialta.  Pohjanmaan alueella syömishäiriöiden hoitoon on panostettu hyvin - yksiköt Vaasassa,  
Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Seinäjoella.  
Koska yksikkö on päiväyksikkö potilaiden tukeen iltaisin  ja viikonloppuisin tulisi  avohoitoa 
kehitettäessä  panostaa, kuten myös  yhteistyötä  aikuisikäisten  psykiatrisen  osastohoidon 
kehittämiseen . Yhteistyö Nuorisopsykiatrian ja somaattisten yksikköjen kanssa tehdään tii-
viisti. Perheiden mukana oloon hoidossa on jo syksyn aikana panostettu. (Liitteet)  
 
Molemmista uusista toiminnoista neuvottelukunna jäsenet keskustelivat  aktiivisesti. 
 
§ 28 Psykiatrian vastuualueen ja palvelualueen toimintasuunnitelmat 2017  

Vastuualueen johtaja esitteli psykiatrian vastuualueen toimintasuunnitelman ja palvelualueen 
ylihoitaja esitteli siihen liittyvän psykiatrian palvelualueen toimintasuunnitelmien 2017. 
Toiminnan muutoksista keskeinen osa on tietyn osan psykoosi ja mielialapoliklinikan potilai-
den käyntien siirto Vaasan kaupungille, jolloin 6 hoitajan tointa siirtyy myös toiminnan muka-
na. Kyse käypähoito -suosituksen mukaisen työnjaon toteutumisesta myös Vaasan kaupungin 
kanssa.  
 
Tavoitteena on löytää päivystys ja akuuttitoiminnalle 24/7 tilat yhteispäivystyksestä tai sen 
läheisyydestä, jolloin tämä toiminta keskittyisi Hietalahteen yhteispäivystykseen kuten muu-
kin päivystys ja akuuttitoiminta.  Tukipalvelut olisivat saatavilla tulovaiheessa ja potilas siir-
tyisi psykiatrian osastolle Huutonimelle vasta, kun tarkkailun/hoidon tarve on todettu.  
 
Huutoniemen tilankäyttöä pyritään tehostamaan käyttämällä tiloja väistötiloina purettavan H 
–talon toiminnalle.  
 
Kognitiivisen käyttäytymisterapian terapeutit valmistuvat joulukuussa 2016 ja silloin heidän 
psykoterapiaosaamista saadaan täysipainoisesti käyttöön potilaiden hoidossa.  
 
Uusi HPY palveluyksikkö tulee toimimaan myös Psykiatrian alueella. 
 
Toimintaa kehitetään edelleen psykiatrian strategian mukaisesti. Hoitotyön asiantuntijan toi-
mi on poistettu psykiatrian yksiköstä, joten psykiatrisen hoidon kehittämistoiminnan etenemi-
sen yhteistyön vastuu peruskuntien kanssa kuuluu muiden tehtävien ohella kaikille vastuualu-
een ja palvelualueen esimiehille.  
 
(Toimintasuunnitelma 2017 hallituksen kokousliite) 
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§ 29 Pohjanmaan Sote – mielenterveys- ja päihde – työryhmän käynnistyminen  

Vastuualuejohtaja Ekelund kertoi Pohjanmaan Sote työryhmien käynnistymisestä ja Mielen-
terveys ja päihdetyöryhmän toiminnan alkamisesta.Työryhmässä jäseninä monipuolinen edus-
tus päihde- ja mielenterveystyön organisaatioista peruskunnista, sairaanhoitopiiristä ja kol-
mannelta sektorilta. Työryhmät jättävät tehtäväalueistaan väliraportin joulukuussa 2016 ja 
loppuraportin omista esityksistään toiminnan järjestämisestä huhtikuun 2017 loppuun men-
nessä.  
 

§ 30 Muut asiat 

Ei muita asioita  

§ 31 Seuraava kokous 

Seuraava kokous 8.2.2017 klo 9.00 -11.00, aiheena Neuropsykiatrian toiminta Mieli- 
alapoliklinikalla ja jokin toinen uusi toiminta.    
 

§ 32 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.  
 
 
 
Kokouksen jälkeen Puheenjohtaja piti tiedotustilaisuuden järjestöjen edustajille.  

 



RAPPORT FRÅN KONGRESS 
IHF DURBAN 
41th World Hospital Congress 
 
 
 
Den 41:a internationella sjukhuskongressen hölls i Durban 31.10-3.11.2016. Det var första gången 
kongressen hölls i Afrika. Eftersom det är den mest betydelsefulla internationella kongressen för 
fackmän och beslutfattare inom ledningen för olika sjukhusorganisationer, noterades detta med stolthet 
av de afrikanska värdarna. Antalet deltagare från Afrika var därför detta år mer omfattande än vanligt. 
Totalt sades det att det skulle varit över 2.000 delegater. Kongressen hölls i ICC Durban, vilket är 
Afrikas största och modernaste kongresscenter.  Det finska deltagandet var denna gång blygsammare 
än tidigare, troligen på grund av att resans längd, landets rykte eller att kongressen numera hålls varje 
år. 
 
Temat för kongressen var Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety  ( 
Utmaningen med en patient-centrerad vård och patientsäkerhet).  Man kan säga att det inte är något 
främmande tema för den finska sjukvården så till den delen var mycket av tankarna i samstämmighet 
med vad som görs i Finland. Ordförande för IHF är för tillfället norrmannen Erik Kreyberg Normann. 
 
 
REFERAT FRÅN KONGRESSEN 
 
Syd-Afrikas hälsovårdsminister Dr A Motsoaledi inledde med att hålla värdnationens anförande. 
Han sade att det för Sydafrikas del kändes viktigt att denna gång kunna stå värdar för kongressen 
eftersom man står inför en massiv reorganisering av hälsovårdssystemet med införandet National 
Health Insurance System NHI (hälsovårdens nationella försäkringssystem). Han bedömde att ett 
allmänt omfattande hälsovård är en mycket kraftfull utjämnare av social ojämnhet i samhället och det 
yttersta uttrycket för rättvisa. Även om han ansåg att Sydafrika ännu har mycket att utveckla inom 
hälsovården ville han lyfta fram att man de senaste åren gjort bl.a. följande resultat: 

- man har minskat överföringsprocenten av HIV från mor till barn från att ha varit 8% till att nu 
vara 1,5% 

- resultatet av behandlingen av TB som är mottaglig för medicinering har ökat från 67% till 
82%  

- i Sydafrika var man det första land som tog i bruk GENEXPERT för tidig diagnostisering av 
TB 

- Sydafrika var det första landet där man introduceradevaccin för pneumoni och diarre, vilket 
haft kraftig inverkan på dessa barnsjukdomar 

- Sydafrika var det första landet i Afrika att ha ett nationellt program för introducering av 
papilloma vaccin mot livmoderskancer 

 
Den sydafrikanska nationella utvecklingsplanen definierar två huvudmål vilka bör medvetandegöras 
om man skall klara av de kommande utmaningarna: 

1. kvaliteten på servicen i det offentliga hälsovårdssystemet måste förbättras 
2. den relativa andelen av kostnaderna för privat hälsovård måste minskas 

Erfarenheterna internationellt är att lösningarna till dessa utmaningar ligger i att ta rikta in sig på de 
strukturella bakomliggande faktorerna.  Det rör sig om områden som ledarskap och management av de 
mänskliga resurserna, försörjningskedjorna, finanserna, infrastrukturen och hälsovårdsteknologin. 
 
 
Professor Joan C. Lo höll ett anförande om finansiering och allmän tillgång till hälsovård, the 
utmaningar som mötts och genomförbara lösningar i tillhandahållandet av patient-centrerad och säker 
vård. Hon började med att konstatera att det finns två typer av världsmodeller för att finansiera allmän 
hälsovård: National Health Service (NHS) (skattefinansierad) och National Health Insurance (NHI) 
(försäkringsfinansierad).  Den primära finansieringskällan i NHS systemet är en allmän inkomst, 
medan det i NHI systemet är premiebaserat. Den grundläggande filosofin bakom de bägge systemen är: 
hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och ansvaret är både personligt och allmänt. Nästan alla 
utvecklade eller utvecklingsländer faller inom ramen för endera systemet. I sin forskning har professor 
jämfört utvecklingen inom de flesta länder.  Professor Lo har kommit till att bägge systemen levererar i 
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stort sett samma kvalitet men det försäkringsbaserade systemet tenderar att bli mer kostsamt och visade 
statistik på vilket hon stödde sina åsikter. 
 
Dr Nicholas Crisp talade också om finansieringen och allmän tillgång till hälsovård men mera med 
utgångspunkter från en synvinkel som kändes bekant ur ett västeuropeiskt synfält. Utgångspunkten i 
planering och utveckling av ett allmänt hälsovårdss
tjänster kommer alltid att översti . Detta problem kommer bara att bli 
värre allt efter som tekniken hela tiden ökar våra möjligheter att ingripa i nästan alla sjuk- och hälsa 
relaterade åkommor. 
 
Därför måste fokus vara på resultaten, och utmaningarna är att prioritera mest nytta för pengarna hellre 
än allting för alla. Mer och dyrare teknologi ger inte nödvändigtvis bättre hälsa. Mycket av det vi gör är 
inte relevant med tanke på att förbättra hälsan. Frågan är nu hur vi kan säkerställa att en större del av 
befolkningen har tillgång till mer, snarare än allt. 
 
Dr Crisp medger att detta inte är lätt. Men vilka förändringar som vi än gör måste vi försäkra oss om att 
patienten är i centrum och sedan måste man använda sig av alla de moderna metoder som finns för 
styrning och utvärdering av processer. Dessa metoder får dock inte ses som enskilda utan en del av EN 
lösning. 
 
 
MD, PhD Jonathan B. Perlin höll ett anförande 
elektroniskt hälsovårdsregister i Förenade staterna.  År 2009 antogs i US en lagstiftning, HITECH Act, 
om en infrastruktur för en överförbar och samordningsbar hälsovårdsinformation. Något som närmast 
skulle motsvara KANTA i våra förhållanden. Den bärande tanken var att de som nationellt 
upprätthåller hälsovårdsservicen skulle få tillgång till patientens historiska vårddata oberoende av plats 
eller vårdteam. I dag har detta till stora delar genomförts. 
 
Även om systemet inte till sin helhet är genomfört så rör det sig så mycket data i nätet att man redan 

längre vänta med att samla in behövliga data. De finns redan i systemet både billigt och snabbt. Han 
gav flera exempel på konkreta fall där datatillgången redan gett svar på olika frågeställningar bl.a. hade 
man snabbt lyckats ta reda på vilka åtgärder som effektivt minskar MRSA. I förlängningen tänker man 
sig att vårdstatiken skall hjälpa läkaren att enklare göra riktig diagnos och välja rätt vårdinsats. Hos oss 
är IBM:s system Doktor Watson en motsvarighet som presenterats i olika sammanhang. 
 
Ett tema som man ofta återkom till var vikten att få ledarskapsskolning inom hälso- och sjukvården. 
Det räcker inte enbart med att kunna sitt fackområde. Om detta talade bl.a. professor S Robert 
Hernandez, som vi hade förmånen att få diskutera med under en kvällstillställning. Han var delaktig i 
många internationella projekt som syftade till att öka ledarkompetensen hos personer som arbetar inom 
hälsovårdssektorn.  
 
Under ett av de seminarier där fria papper presenterades berättade chefsläkare Hannu Puolijoki om 
det projekt som de haft i Seinäjoki med att inte operera vissa patientgrupper förrän de slutat röka. 
 
 
DET SYDAFRIKANSKA HÄLSOVÅRDSSYSTEMET I KWAZULU-NATAL 
 
Durban befinner sig i regionen KwaZulu-Natal, som har en befolkning på 10,5 millioner människor. De 
sjukdomar och orsaker som belastar sjukvårdssystemet mest är. 

- HIV och AIDS och tuberkulos (TB) 
- hög dödlighet bland nyfödda och barn 
- en ökning av icke smittosamma sjukdomar (diabetes, hjärtsjukdomar, cancer osv) 
- allmänt våld, olyckor och trauma 

 
För att komma till tals med detta har man över 871 hälsovårdsinrättningar, av vilka 72 är sjukhus. 
Vården är också som hos oss indelad i olika nivåer börjandes från grundhälsovård till högsta 

Optimal hälsa för alla 
personer i KwaZulu-   
 



 
Man följde något som kallades BATHO PELE PRINCIPLES (folket först principerna): 

 
Konsultering 
 Fråga vad klienterna önskar och finna ut hur man kan möta klientens behov. 
Servicenivå 

Om vi redan vet vad våra klienter önskar, kan vi sätta en nivå till vilken vi skall ge 
servicen. 

Tillgång  
Här gäller det försäkra oss om att personer som tidigare inte var nöjda med vår 
service får service. Det betyder också att vi måste se till att personer som är 
handikappade eller bor på landsbygden kan använda sig av servicen. 

Vänlighet 
 Man skall vara artig, vänlig, hjälpsam. 
Information 

Det gäller att nå alla människor för att vara säker på att de är informerade om den 
service som vi ger. 

Öppenhet och transparens 
Vad vi gör skall inte vara en hemlighet eller något vi skäms för och vill dölja. Vi ger 
ut årliga rapporter, har öppet hus o.dyl. 

Tillrättalägga 
Folk skall känna sig fria att berätta åt oss om de är missnöjda med vår service. Vi 
skall handlägga klagomål på ett professionellt sätt. 

Värde för pengarna 
Vi skall ge den bästa service vi kan och använda alla resurser. Vi skall eliminera 
slöseri, bedrägeri och korruption. 

Uppmuntra innovationer och belöna förträfflighet 
 Gör saker bättre, gå en extra mil. 
Kundsamverkan 

Vi skall se på vilka nyttor vi har stått till tjänst med och hur vi kan leverera en bättre 
service. 

Ledarskap och strategisk ledning 
 Ledare visar exempel. Ledarna vägleder organisationen till framgång. 

 
 
Vi hade då möjlighet att se hur allt detta omsätts i praktiken genom att vi kunde besöka Prince 
Mshiyeni Memorial Hospital i utkanten av Durdan i stadsdelen UMLazi. Detta skulle enligt uppgift 
vara den största stadsdelen i KwaZulu-Natal och de betjänade ca 1,6 miljoner människor. De hade 
1.162 bäddar i bruk och hade 18 olika kliniker, bla. Gateway clinic som vi besökte. Man hade en 
personal på 2.186 personer, varav 155 var medicinare och 1.272 sjukskötare. Det som vi genast 
noterade då vi anlände var att man måste åka genom en säkerhetsvakt med vägbommar. Inne på 
sjukhuset fanns skyltar med förbud mot eldvapen. Enligt överskötaren så var det lag på att på offentliga 
utrymmen ha dylika förbudsskyltar och så har de ju koll före folk kommer in på området. Man fick det 
intrycket av att mycket av de kvalitetsnormer och säkerhetsbestämmelser som de hade fanns formellt 
på pappret men att man inte behövde följa dem så slaviskt i vardagen. Vården var avgiftsfri. 
 
 

 
   Gateway klinikens huvudmottagning.        Prince Mshiyeni Memorial Hospital. 



 
Gateway kliniken var en öppenvårdmottagning som höll öppet från kl. 7.00 till 15.30. När vi var där så 
var klockan över tre men väntrummen var fotsättningsvis fulla. Så man funderade litet hur det skulle gå 
jämt ut. Men vi hade ju tidigare lärt oss att man inte är så precis med tiderna i Sydafrika. En halv 
timmes försening föreföll helt acceptabelt. Kliniken drevs med sjukskötarinsatser, läkare kunde 
tillkallas vid speciella behov. Utrymmena föreföll enkla men rena. Likadant med sängkläder och 
instrument. Man fick det intrycket att man utgående från de resurser man hade gjorde ett effektivt 
arbete. Patienterna satt på rad i bänkar med ett öppenvårdskort i ena handen och en orangefärgad 
sjukjournalsmapp i andra handen. Poliklinikens apotek föreföll också att vara enkelt men utgående från 
resurseringen sakligt skött. Eftersom TBC och HIV var de två sjukdomar som skördade flest 
människoliv syntes det i vardagen på ett sätt som vi inte är vana med. Man delade ut gratis kondomer 

polikliniken. Tidigare har AIDS varit politiskt tabubelagt, vilket försvårat saklig vård. Skyltningen på 
sjukhuset var på engelska och zulu. I skolorna läste alla engelska samt det inhemska språk som i den 
regionen var dominerande. Man hade 11 officiella språk i Durban var zulu det dominerande. 
 
 

 
Styrelseordförande hans Frantz åhör föreläsningen under sjukhusbesöket i Durban. 
 
 
SLUTINTRYCK 
 
Ett sammanfattande intryck var att Sydafrika är något av motsättningarnas och inkonsekvensernas land 
men att man jobbar på att utveckla landet via demokratiska principer. Hur detta skall lyckas är dock ett 
frågetecken och bl.a. Desmond Tutu har sagt att ANC, det makthavande partiet, inte längre är det parti 
som han och Mandela arbetade för. Förutom politiskt förefaller landet också något instabilt genom att 
det från grannländerna väller in över gränserna papperslösa flyktingar, vilken ingen har koll på hur 
många de är eller vet var de befinner sig. Detta försvårar naturligtvis hälso- och sjukvårdens planering. 
Inom vården var man väl medveten om internationella trender. Landet har hög korruption och 
brottslighet, vilket kunde noteras i vardagen. Men det hindrade inte att kongressen var väl ordnad och 
besöket intressant.  Programmet bekräftade mycket av det utvecklingsarbete som vi själva gör. 
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