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Hans Frantz 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 117 - 119 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 117 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 

__________ 

 

 

 

§ 118 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Ulla Hellén. 

 

STYR:  hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  __________ 

 

 

 

§ 119 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL: hallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen sillä lisäyksellä, 

että ylimääräinen asia § 141 Lisätyö silmäklinikan hoitojonojen 

purkamiseksi otetaan käsiteltäväksi. 

 __________ 
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Hallitus 120 28.08.2017 

 

 

 

 

§ 120 Hallituksen sihteeri 

HJ  

Hallitus nimeää kokouksilleen sihteerin. 

 
  

HJ:   Hallitus nimeää sihteerin. 

 

HALL:  Hallintojohtaja Olle Gull nimitettiin yksimielisesti sihteeriksi. 

  __________ 
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Hallitus 121 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 121 Kutsu hallituksen kokoukseen ja esityslistan tiedoksianto 

HJ 37 

Jokainen toimielin päättää itse siitä, miten toimielimen kokoukseen kutsuminen tapahtuu. 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen yleinen sääntö on ollut se, että kutsu lähetetään vii-

meistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsu ja esityslista sekä siihen liittyvä materiaali voi-

daan lähettää sähköisessä muodossa, jos hallitus päättää, että näin toimitaan, mikäli asia 

teknisen laitteiston osalta on hoidettu. Edellisen hallituksen aikana kokousasiakirjan lähetet-

tiin sähköisesti.  

 

Hallitus on aikaisemmin päättänyt, että hallituksen esityslistat ovat julkisia niiltä osin, kun 

ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa. Uusi kuntalaki on tältä osin tiukentunut. Siksi on 

tarkoituksenmukaisempaa, että hallituksen esityslistat julkistetaan vasta, kun ne on lähetetty 

hallitukselle. 

 

 

HJ:   ehdottaa hallituksen päättävän, että 

 

– Kutsu ja esityslista sekä siihen kuuluvat asiakirjat lähetetään viimeistään 

viisi päivää ennen kokousta. 

– Esityslista, siltä osin kun se ei sisällä salassa pidettäviä tietoja, voidaan 

käsitellä julkisena asiakirjana ja voidaan antaa tiedoksi lehdistölle, työn-

tekijöille ja muille kiinnostuneille sekä laittaa sairaalan internetsivulle. 

– Sairaanhoitopiirin johtaja hallituksen kokouksen jälkeen vastaa tiedot-

tamisesta. Johtaja tai joku muu hallituksen esittelijöistä pitää tiedotusti-

laisuuden. 

– Kokouskutsut lähetetään sähköisesti. Hallituksen jäsenille tarjotaan eri-

laisia mahdollisuuksia asian hoitamiseen, ja kuntayhtymä vastaa tarvit-

tavasta laitteistosta. 

 

HALL:  hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  __________ 
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Hallitus 122 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 122 Lausunto valituksesta, Tapio Nyysti 

HJ 38 

Valtuuston jäsen Tapio Nyysti on tehnyt valituksen valtuuston päätöksestä 29.5.2017/§18 

Vaasan kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin väliset kiinteistöjärjestelyt. Valituksessaan 

hän kyseenalaistaa kauppasumman suuruuden, ja on sitä mieltä että tapauksessa vallitsisi 

yhteisöjääviys. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä lausuntoa asi-

assa. Juristi Björn Boucht on laatinut sairaanhoitopiirin lausunnon ja osallistuu hallituksen 

kokoukseen asiantuntijana. Vaasan sairaanhoitopiirin näkemys on, että päätös on kaikilta 

osin syntynyt laillisessa järjestyksessä. 

 

Tapio Nyystin valitus    LIITE § 122/1 

Vaasan sairaanhoitopiirin lausunto   LIITE § 122/2 

 
HJ: Ehdottaa, että hallitus hyväksyy juristi Björn Bouchtin laatiman 

lausunnon. 

 

HALL: Hans Frantz, Barbro Kloo ja Raija Kujanpää ilmoittivat olevansa 

esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Varapuheen-

johtaja Per Hellman toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn 

ajan. Juristi Björn Bouchtia kuultiin asiantuntijana. 

 

 Hallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. 

 __________ 
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Hallitus 123 28.8.2018 

 

 

 

§ 123 Henkilöstöjaoston valinta 

HJ 39 

Hallintosäännön mukaan hallitus asettaa henkilöstöjaoston henkilöstöasioiden käsittelyä 

varten. Hallintosäännön 22. pykälän mukaan henkilöstöjaostolla on seuraavat tehtävät: 

 

1. kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstökehityksestä  

2. laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon toteuttamiselle 

3. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta 

4. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta 

5. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista 

6. edustaa työnantajaa ammattijärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa 

7. vastata osaltaan henkilöstön rekrytoinnista.  

 

Henkilöstöjaoston jäsenmäärästä ei ole sanottu mitään. Jaoston jäseniksi, ei kuitenkaan pu-

heenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.  

 

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava sukupuolijakauma sekä kunnallisvaalien tulos. 

Molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä.  

 

Henkilöstöjaoston puheenjohtajan on oltava hallituksen jäsen tai varajäsen. Jäseniksi voi-

daan valita myös muita kuin hallituksen jäseniä tai heidän varajäseniään. Hallitus nimittää 

toimielimen esittelijän, mutta toimielin valitsee itse sihteerin. 

 

HJ:   ehdottaa, että hallitus  

 

- päättää henkilöstöjaoston jäsenmäärästä 

- valitsee henkilöstöjaoston varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä 

- valitsee henkilöstöjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

- nimittää henkilöstöpäällikön esittelijäksi. 

 

HALL: hallitus valitsi yksimielisesti seuraavat 6 varsinaista jäsentä ja 

heille varajäsenet (varajäsenet suluissa): 

Mona Vikström (Greger Forsblom), Kenneth Pärus (Rune Rönn), Hans-Erik 

Lindqvist (Åsa Blomstedt), Barbro Kloo (Monica Sirén-Aura), Nils-Johan 

Englund (Ulla Hellén), Raija Kujanpää (Erkki Aro) 

Puheenjohtajaksi valittiin Mona Vikström ja varapuheenjohtajaksi Nils-Johan 

Englund. 

Esittelijäksi valittiin yksimielisesti Ann-Charlott Gröndahl. 

__________ 
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Hallitus 124 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 124 Hallituksen edustajien valinta eri elimiin 

HJ 40 

Hallintosäännön 129. §:n mukaan hallitus voi valita edustajan eri toimielimiin. Kyseeseen tu-

levat elimet ovat vähemmistökielinen lautakunta sekä psykiatrian neuvottelukunta. 

 

 

HJ:   Hallitus valitsee edustajansa. 

 

HALL: Hallitus valitsi yksimielisesti edustajikseen jäsen Raija Kujan-

pään psykiatrian neuvottelukuntaan, ja jäsen Ulla Hellénin vä-

hemmistökieliseen lautakuntaan.  

  __________ 
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Hallitus 125 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 125 Esittelijän valinta vähemmistökieliseen lautakuntaan 

HJ 41 

Hallintosäännön 3. §:n mukaan hallitus asettaa vähemmistökielisen lautakunnan esittelijän 

tehtäväänsä. Edellisessä lautakunnassa esittelijänä toimi asiakaspalvelupäällikkö Sari West. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että asiakaspalvelupäällikkö Sari West valitaan vä-

hemmistökielisen lautakunnan esittelijäksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 126 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 126 Psykiatrian neuvottelukunnan jäsenet ja asiantuntijajäsenet 

HJ 42 

Hallintosäännön mukaan hallitus nimittää viisi varsinaista jäsentä varajäsenineen sekä viisi 

asiantuntijajäsentä psykiatrian neuvottelukuntaan. Asiantuntijajäsenet edustavat psykiatris-

ta erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea. Asiasta on keskusteltu vir-

kamiestasolla, ja nyt tehdyssä ehdotuksessa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon 

eri asiantuntijaryhmät ja se, että sairaanhoitopiirin eri alueet ovat edustettuina. Hallinto-

säännön mukaan hallitus nimittää myös esittelijän neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta va-

litsee itse sihteerin. 

 

  
HJ: ehdottaa, että hallitus nimittää 

- viisi varsinaista jäsentä varajäsenineen 

- yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi 

- seuraavat viisi asiantuntijaa: 

o osastonhoitaja Tina Halpin 

o sosiaalijohtaja Alice Backström 

o johtava ylilääkäri Markku Sirviö 

o psykologi Mikaela Granfors 

o johtava psykologi Helena Lundman-Evars 

- esittelijäksi vastuualuejohtaja Jesper Ekelundin. 

 

HALL: hallitus valitsi yksimielisesti viisi varsinaista jäsentä ja heille va-

rajäsenet (varajäsenet sulkeissa): 

Pernilla Vikström (Kenneth Pärus), Ann-Sofi Smeds-Nylund 

(Christer Rönnlund), Sture Erickson (Irene Bäckman), Roger 

Eriksson (Camilla Rosenlund-Nordling), Per Hellman (Jonna 

Lindqvist). 

 

Puheenjohtajaksi valittiin Per Hellman ja varapuheenjohtajaksi 

Pernilla Vikström. 

  

Hallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen asiantun-

tijajäseniksi. Esittelijäksi valittiin yksimielisesti Jesper Ekelund. 

  __________ 
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Hallitus 127 28.08.2017 

 

 

 

 

§ 127 Huomionosoitusten ja kunniamerkkien esittäminen 

HJ 43 

Vaasan sairaanhoitopiirissä on määrätty periaatteet sille, miten henkilöstöä muistetaan 

merkkipäivien ja pitkäaikaisen palveluksen johdosta. Vaasan sairaanhoitopiiri tekee myös 

säännöllisin väliajoin esityksiä siitä, että sairaanhoitopiirin luottamushenkilöille tai työnteki-

jöille myönnettäisiin huomionosoituksia, jotka ovat riippuvaisia jonkin toisen viranomaisen 

harkinnasta. Tällaisia ovat esimerkiksi presidentin myöntämät kunniamerkit ja neuvosten 

arvonimien anominen. Myös sellaista ilmenee ajoittain, että kolmas osapuoli haluaa Vaasan 

sairaanhoitopiirin tukevan omaa esitystään. 

 

Asian luonteeseen kuuluu, ettei esitykseen aina myönnytä, vaikka henkilö olisi ansioitunut-

kin. Sellaisissa tapauksissa tuntuu hyvältä, ettei esitystä ole etukäteen annettu julkisuuteen. 

Sen vuoksi Vaasan sairaanhoitopiirissä on ollut työryhmä, johon on kuulunut valtuuston pu-

heenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylihoitaja, johta-

jaylilääkäri ja hallintojohtaja, ja joka osin on käsitellyt tällaisia anomuksia, mutta myös val-

mistellut hallitukselle henkilöstön muistamisia koskevat määräysmuutokset. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus asettaa työryhmän, johon kuuluvat val-

tuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, sairaanhoito-

piirin johtaja, johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja hallintojohta-

ja. Työryhmän tehtävänä on huolehtia eri huomionosoitusten 

esittämisestä sekä valmistella ehdotukset henkilöstön huomioi-

misesta merkkipäivien ja ansiokkaan palveluksen johdosta. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 128 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 128 Rakennustoimikunnan asettaminen 

HJ 44 

Edelliskaudella hallitus asetti rakennustoimikunnan koordinoimaan ja valvomaan Vaasan 

keskussairaalan rakennusprojekteja. Rakennustoimikunnan tarkoitus oli myös helpottaa tie-

donkulkua hallitukselle, sillä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat mukana 

rakennustoimikunnassa. Rakennustoimikunnalla ei ole ollut varsinaisia valtuuksia vaan vi-

rallinen päätöksenteko on tapahtunut hallintosäännön ja hankintaohjeistuksen mukaisesti. 

Rakennustoimikunta on asetettu valmistelua ja seurantaa varten. 

 

Edellisellä kaudella rakennustoimikunnan kokoonpano oli seuraava: 

 

hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz, puheenjohtaja 

hallituksen varapuheenjohtaja Per Hellman, varapuheenjohtaja 

tekninen johtaja, Ulf Stenbacka, esittelijä 

suunnittelija Camilla Ahlskog, sihteeri 

sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga 

johtajaylilääkäri Auvo Rauhala 

johtajaylihoitaja Marina Kinnunen 

hallintojohtaja Olle Gull 

 

Pöytäkirjat lähetetään hallituksen jäsenille heti niiden valmistuttua. Pöytäkirjat annetaan 

myös hallitukselle tiedoksi hallituksen esityslistalla. 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus asettaa rakennustoimikunnan koordinoi-

maan ja valvomaan Vaasan keskussairaalan rakennustoimintaa 

seuraavalla kokoonpanolla: 

 

hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz, puheenjohtaja 

hallituksen varapuheenjohtaja Per Hellman, varapuheenjohtaja 

tekninen johtaja, Ulf Stenbacka, esittelijä 

suunnittelija Camilla Ahlskog, sihteeri 

sairaanhoitopiirin johtaja 

johtajaylilääkäri 

johtajaylihoitaja Marina Kinnunen 

hallintojohtaja Olle Gull 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 129 28.8.2017 

 

 

§ 129 Hallituksen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille 

Shp:n joht. 29 

Hallituksen ja eri viranhaltijoiden päätösvallasta on määrätty sekä hallintosäännössä että 

hallituksen ohjeessa sopimushallinnasta. Hallintosääntö antaa hallitukselle mahdollisuuden 

siirtää päätösvaltaa edelleen tarpeensa mukaisesti. Siirrettävät asiat ovat sellaisia, jotka tois-

tuvat ja joiden kustannukset ovat rajoitettuja tai joissa ei käytännössä ole harkintamahdolli-

suutta. 

 

Tämäntyyppisiä päätöksiä ovat hallituksen valitseman henkilöstön lyhyet vapaat ja virka-

matkat. Hallitus tai valtuusto nimittää seuraavat virkamiehet: Johtajaylilääkäri, hallintojoh-

taja, johtajaylihoitaja, ylihoitajat, vastuualuejohtajat, diagnostiikkakeskuksen johtaja sekä 

muut johtajat. Valtuusto valitsee sairaanhoitopiirin johtajan. 

 

Muita asioita, jotka on tarkoituksenmukaista siirtää hallitukselta viranhaltijoille, ovat laino-

jen nostamista, pitkäaikaishoidon maksujen vahvistamista sekä esinevahinkojen korvaamis-

ta koskevat päätökset. 

  
SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus siirtää päätösvaltaa seuraavasti: 

 

Oikeus myöntää virkamatkoja, vuosilomia, sairauslomia ja muita virkavapaita 

korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi hallituksen tai valtuuston nimittämän hen-

kilöstön osalta seuraavasti: 

 

– sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat päätökset siirretään hallituksen pu-

heenjohtajalle 

– hallintojohtajaa, johtajaylilääkäriä ja johtajaylihoitajaa koskevat päätök-

set siirretään sairaanhoitopiirin johtajalle 

– Ylihoitajia, vastuualuejohtajia, diagnostiikkakeskuksen johtajaa sekä 

muita johtajia koskevat päätöksen siirretään sille viranhaltijalle, jonka alaisia he 

ovat.  

 

Oikeus pitkäaikaishoitoa koskevien maksujen vahvistamiseen siirretään johta-

valle sosiaalityöntekijälle. 

 

Oikeus myöntää korvauksia esinevahingoista korkeintaan 3 000 euron kerta-

korvauksena siirretään hallintojohtajalle. 

 

Oikeus nostaa taloussuunnitelmassa hyväksyttyjä rahoitusluottoja ja talousar-

violainoja siirretään hallintojohtajalle, ja päätös tehdään talousjohtajan esitte-

lystä. 

        jatkuu 



Asiasivu 14(31) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 129 28.8.2017 

 

 

 

 

Talousjohtajalle annetaan oikeus myöntää kassalainoja Kiinteistöyhtiö Eilalle. 

Kassalainojen korko peritään euribor-koron mukaan siltä ajalta, jolle lainaa on 

myönnetty. 

 

Nimetyllä sijaisella oikeus tehdä siirretyt päätökset viranhaltijan poissa ollessa. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 130 Valtuuston 29.5.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano 

HJ 45 

§ 16 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 

HJ:  Arviointikertomus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

 

§ 17 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 

 HJ:  Merkitään tiedoksi. 

 

§ 18 Vaasan kaupungin ja VSHP:n väliset kiinteistöjärjestelyt 

 HJ:  Päätöksen saa panna täytäntöön, kun hallinto-oikeuteen jätetty valitus on käsitel-

ty. 

 

§ 19 Esitys virkanimikemuutoksesta naisten ja lasten palvelualueella 

 HJ:  Hallitus on pannut päätöksen täytäntöön. 

 

§ 20 Kelpoisuussäännön päivittäminen 

 HJ:  Hallitus on pannut päätöksen täytäntöön. 

 

§ 21 Osakeyhtiön perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille sekä 

muille tukipalveluille 

 HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 22 Osakeyhtiön perustaminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon perustasolla 

hallituksen valinnanvapaudesta antaman lakiluonnoksen mukaisesti 

 HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 23 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaan-

hoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokaudelle 2017-2021 

 HJ: Hallitus on pannut päätöksen täytäntöön. 

 

 
HJ  ehdottaa, että hallitus tekee yllämainitut toimeenpanopäätökset. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 131 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 46 

Rakennustoimikunnan pöytäkirja 19.4.2017 

 

Pöytäkirja liitteenä    LIITE § 131 

 

 

HJ:  pöytäkirja merkitään tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 132 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 30 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 132/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 132/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 132/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 132/4 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 133 Palvelusetelien arvojen tarkistus 

HJ 47 

Hallituksen vahvistaessa hintaryhmät palveluseteleille pidettiin lähtökohtana tarpeen mu-

kaan tapahtuvaa vuosittaista arvojen tarkistusta. On tullut ilmi, että setelien arvo koskien fy-

sioterapiaa tulisi tarkistaa, ja lymfaterapia tulisi liittää osaksi palvelusetelitoimintaa. Palve-

lusetelien nykyiset arvot sekä ehdotukset uusiksi arvoiksi on liitteessä. 

 

Palvelusetelien arvot 1.10.2017 lähtien  LIITE § 133 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy palvelusetelien uudet arvot. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 134 Johtajaylihoitajan työjärjestelyt 

Shp:n joht. 31 

Hallitus päätti kokouksessaan 8.5.2017 § 71, että johtajaylihoitaja Marina Kinnunen toimii 

sairaanhoitopiirin johtajan sijaisena 1.9.2018 saakka. Sen lisäksi SOTE-poliittinen ohjaus-

ryhmä päätti 20.6.2017, että Kinnunen toimii muutosjohtajana vuoden 2017 loppuun.   

 

Syksyn ajan johtajaylihoitajan tehtäviä olisi tasattava ja saatava resursseja hoitotyön johta-

miseen ja kehittämiseen. Delegoitavia tehtäviä ovat: 

- Hoitotyön kehittämishankkeiden vetäminen ja suunnittelu 

- Hoitotyön esimieskokousten valmistelu ja vetäminen 

- Alueellinen hoitoyön kehittäminen 

- Yhteistyö koulujen kanssa 

 

Tehtävät halutaan delegoida kokeneelle viranhaltijalle ja siitä syystä esitetään, että Vaasan 

kaupungin johtava ylihoitaja, Arja Tuomaala, hoitaisi avoimella ylihoitajan vakanssilla 

(C3V52003) määräaikaisesti 1.9.2017-31.12.2017 edellä mainittuja hoitotyön kehittämisen ja 

johtamisen tehtäviä.  

 

 

SHP:n JOHT: esittää, että hallitus hyväksyy Arja Tuomaalan ajalle 1.9.2017 - 

31.12.2017 50 % työpanoksella tekemään hoitotyön johtamisen ja 

kehittämisen tehtäviä. Palkkaus vahvistetaan hallituksen jäsenil-

le jaettavan erillisen liitteen mukaisesti.  

LIITE § 134 (ei julkinen) 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 135 Välitilinpäätös 30.6.2017 

Shp:n joht. 32 

Välitilinpäätös 30.6.2017 on laadittu kokonaan aikaisempien periaatteiden mukaisesti. Su-

pistettu talousarvio tuottaa haasteita, kun samanaikaisesti tavoitteet ylittyvät ja kuntalasku-

tus on merkittävästi pienentynyt edellisvuoteen verrattuna. Jäsenkunnilta on laskutettu 4,9 

milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.  

 

Välitilinpäätös 30.6.2017 on 4,8 milj. euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntia on laskutettu 98,7 

milj. eurolla eli 49,7 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 115,2 milj. euroa eli 49,9 

% budjetoidusta. 

 

Toimintakuluista on toteutunut 48,1 % eli 106,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä 

on 54,4 milj. euroa eli 48,8 % budjetoidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 18,9 milj. 

euroa eli 52,3 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 31,7 milj. euroa eli 45 % budjetoidusta. 

Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut, joista osa tosin vielä 

puuttuu. Kuluja on 30.6.2017 mennessä 15 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa vähemmän 

kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016.  

 

Jos tarkastellaan pelkästään oman toiminnan kuluja, pois lukien hoito muissa laitoksissa, ne 

ovat 3,9 milj. euroa eli 4,1 % pienemmät kuin vastaavana ajanjaksona 2016. Henkilöstökulut 

ovat 5 milj. euroa eli 8,4 % pienemmät. Vuoden 2017 ensimmäisen kuuden kuukauden toi-

mintavolyymi noudattaa enimmäkseen suunniteltua tasoa. Verrattuna samaan ajankohtaan 

vuonna 2016 poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet 1,1 prosentilla ja DRG-pakettien määrät 

lisääntyneet 1,2 prosentilla. 

 

Kustannustaso on siis pystytty pitämään budjetoidulla tasolla, mutta samanaikaisesti edellis-

vuoteen verrattuna reilu henkilöstövähennys muodostaa ison haasteen toimintayksiköille. 

On yksiköitä, joissa vähennykset eivät voi jatkua, vaan miehitystä on tarkistettava. Edelleen 

tavoitteena on, että asetettu budjetti pitää. Loma-ajan vähäisempi toiminta johtaa tavallisesti 

huomattavasti pienempään laskutukseen kesäkuukausina, mikä yhdistettynä tiettyihin lop-

pusyksystä tehtäviin henkilöstötarkistuksiin tulee tarkoittamaan, että ylijäämä ei nouse sa-

massa tahdissa kuin aikaisemmin. Tämän lisäksi I- ja R-talojen suunniteltu purku tulee ra-

sittamaan toimintabudjettia 620.000,- eurolla. Summaa ei ole sisällytetty budjettiin, mutta 

sen arvioidaan mahtuvan kokonaistoimintakulujen kehyksiin. Ylijäämää on kuitenkin odo-

tettavissa myös tänä vuonna. 

  

Välitilinpäätös     LIITE § 135 

 

        jatkuu 
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SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus keskustelee kuuden ensimmäisen kuu-

kauden välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä noudattamaan 

edelleen maltillisuutta. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 136 Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 

Shp:n joht. 33 

Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen 24. huhtikuuta 2017 kokouksessaan käymän 

puitekeskustelun, ja VKS 2025 -hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta.  

 

Tavoitteena on ollut vähentää kuluja 2 miljoonalla vuonna 2018 verrattuna vuoden 2017 

budjettiin. Käytyjen kehyskeskustelujen jälkeen edellytykset ovat muuttuneet, ja sote-

uudistus on siirtynyt vuodella eteenpäin. VKS 2025 -strategiapaketin alkuperäinen tavoite 

säilyy: tavoitteena on vähentää kuluja 11 % neljän vuoden aikana sopeuttamalla oma toimin-

ta tarpeeseen, parantamalla tuottavuutta sekä tehostamalla ja kehittämällä prosesseja. So-

peuttaminen jatkuu, mutta enää ei ole edellytyksiä säästää 1,5 miljoonaa oman toiminnan 

henkilöstökuluista vuonna 2018. Tämän lisäksi pelkät lääkekustannukset nousevat runsaalla 

miljoonalla eurolla jo kuluvana vuonna. 

 

Oman nykyisen toiminnan kustannukset arvioidaan esitetyssä budjettiesityksessä nousevan 

2,3 miljoonalla verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Esitys sisältää kymmenkunta uutta 

toimea ja muutaman virkanimikemuutoksen. Suurimmat säästöt saadaan organisoimalla 

toiminta uudelleen, mutta nykyiset tilat eivät salli kaikkien rakennemuutosten toteuttamista, 

jotka yhä laskisivat kustannuksia. Oman nykyisen toiminnan lisäys talousarviossa sisältää 1,3 

miljoonan euron lisääntyneet lääkekustannukset ja 0,5 miljoonan resurssilisäykset sekä mui-

ta pienempiä kulueriä. Tämän lisäksi talousarvioon on varattu 0,5 miljoonaa euroa vanhan 

H-talon sekä NO-rakennusten purkukustannuksiin. Nämä kiinteistöihin liittyvät kulut eivät 

siis ole tavallisia, toistuvia toimintakuluja, mutta niitä ei myöskään voi lukea investointeihin 

kuuluviksi. 

 

Oman toiminnan kulut kasvavat lisäksi runsaalla 6 miljoonalla eurolla, kun piirin hoidetta-

vaksi siirtyy toimintaa. Kahden vuodeosaston, yhden vaativan kuntoutuksen osaston ja yh-

den psykogeriatrian / yleislääketieteen osaston sekä ja välinehuoltopalvelutoiminnan siirto 

Vaasan kaupungilta lisää kuluja yhteensä 4,5 miljoonalla eurolla. Kuluja siirtyy lisäksi kaikis-

ta jäsenkunnista alueellisen apuvälinekeskuksen toimintaan lähinnä apuvälinekulujen muo-

dossa, minkä lisäksi näiden tilojen kunnostamiseen varataan varoja. Apuvälinekeskuksesta 

johtuvat kokonaiskululisäykset ovat 1,5 miljoonaa euroa.  

 

Esityksessä ei ole otettu kantaa muista laitoksista ostettavaan hoitoon. Toistaiseksi näyttäisi 

siltä, että vuoden 2017 talousarvio on sopivalla tasolla: odotamme vielä elokuun laskutusta 

ennen kuin otamme tähän kantaa. 

 

 

          jatkuu 
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Kustannukset nousevat yhteensä 2,4 %, mihin ei ole sisällytetty Vaasan kaupungilta ja muilta 

jäsenkunnilta hoidettavaksi otettavaa toimintaa. Kulunsiirrot tulevat todennäköisesti ole-

maan kustannusneutraaleja, koska vastaavat kulut eivät tämän jälkeen ole kuntien omissa 

talousarvioissa. 

 

Investointikulut ovat tämänhetkisissä laskelmissa noin 34 milj. euroa, mutta ne käydään vie-

lä läpi yksityiskohtaisesti ja asetetaan tärkeysjärjestykseen. Näistä 10 miljoonaa on varattu 

uutta H-taloa varten ja 16 miljoonaa muihin kiinteistöinvestointeihin. Jäljellä oleva summa 

on varattu laitteisiin ja IT-ohjelmiin. 

 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta 

jatkokäsittelyn perustaksi. Investointibudjetin taso ja suurten in-

vestointien toteuttamisaikataulu suunnitelmakauden aikana rat-

kaisee sen, miten rakennemuutokset voidaan toteuttaa. Hallitus 

keskustelee talousarviosta ja panee asian pöydälle seuraavaa ko-

kousta varten. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 137 Johtajaylilääkärin valinta 

Shp:n joht. 34 

Hallitus päätti kokouksessaan 08.05.2017 § 73 julistaa johtajaylilääkärin viran haettavaksi. 

 

Virka oli haettavana ajalla 22.06.2017 – 21.07.2017.  

Hakuajan kuluessa viisi henkilöä haki virkaa. Yksi hakijoista veti hakemuksensa pois ennen 

haastattelua.  

 

Virkaa hakivat seuraavat: 

 

Ekelund, Jesper  lääket.tri  kelpoinen 

Jekunen, Antti  lääket.tri  kelpoinen 

Mahmoud, Mohammed lääket.lis. , TTM,    ehdollisesti kelpoinen 

(ruotsinkielen kielitod. puuttuu) 

Nieminen, Peter  lääket.tri  kelpoinen 

 

 

Hakemukset liitteenä (jaetaan hallitukselle)  LIITE § 137 

 

Haastatteluun kutsuttiin kelpoisuusvaatimukset täyttävät: Ekelund, Jekunen ja Nieminen. 

Haastatteluryhmään kuuluivat Hans Frantz, Gösta Willman, Mona Vikström, Auvo Rauhala 

ja Göran Honga. 

 

Kaikki haastateltavat tuntevat hyvin toiminannan Vaasan sairaanhoitopiirissä monivuotisen 

palveluksensa kautta. 

Ekelund ja Nieminen toimivat vastuualuejohtajina, Jekunen onkologian ylilääkärinä.  

Kaikilla on johtamiskoulutus ja kokemusta johtamiseen liittyvissä tehtävissä. 

 

Haastatteluryhmä totesi, että Jesper Ekelund olisi sopivin Vaasan sairaanhoitopiirin johta-

jaylilääkäriksi. Haastatteluryhmä ehdottaa siksi yksimielisesti Ekelundin valintaa. 

 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että lääket.tri Jesper Ekelund valitaan Vaasan sairaan-

hoitopiirin johtajaylilääkäriksi. 

  

HALL: Vaali toimitettiin suljetuin lipuin ja vaalissa Jesper Ekelund sai 9 

ääntä ja Peter Nieminen 2 ääntä, joten Ekelund todettiin valituk-

si. 

    __________ 
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§ 138 Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuk-

sesta aiheutuneisiin kustannuksiin 

JYL 11 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksillään suorittavansa korvausta 

lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin jaksolla 1.7.–31.12.2016 seuraavasti: 

 

    4 860 euroa   yleislääketieteen erityiskoulutus 

193 795,20 euroa  lääkärin erikoistumiskoulutus 

    2 430 euroa  hammaslääkärin erikoistumiskoulutus 

 

Aluehallintoviraston päätökset   LIITE § 138/1-3 

LSSAVI/2897/07.00.01/2017 

LSSAVI/2898/07.00.01/2017 

LSSAVI/2896/07.00.01/2017 

 

 

JYL:  ehdottaa, että aluehallintoviraston päätökset merkitään  

tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 139 Palkaton virkavapausanomus, Jesper Ekelund 

JYL 12 

Psykiatrian vastuualueen johtaja Jesper Ekelund anoo palkatonta virkavapautta ajalle  

4.9. – 3.12.2017 työskennelläkseen psykiatrian johtajana Turussa, Varsinais-Suomen sai-

raanhoitopiirissä. 

Psykiatrian vastuualuejohtajan työtehtävät on Jesper Ekelundin mukaan suunniteltu järjes-

tettävän siten, että vastuualuejohtajalle ei tarvita sijaista, vaan ylihoitaja Tanja Jaakola hoi-

taa talouteen liittyvät asiat, psykiatrian ylilääkärit valmistelevat yhdessä henkilöstöhallin-

toon liittyvät asiat johtajaylilääkärille hyväksyttäväksi ja mielenterveystyön vastuulääkärin 

tehtävät delegoidaan yhdelle psykiatrian ylilääkäreistä. Strategisten kehittämis- ja suunnitte-

lutehtävien hoidosta on keskusteltava ja Ekelund on halukas olemaan käytettävissä, keskus-

telemaan ja kommentoimaan virkavapautensa aikana. 

 

JYL: esittää, että hallitus hyväksyy sijaisjärjestelyt ja myöntää Jesper 

Ekelundille palkattoman virkavapauden ajalle 4.9. – 3.12.2017. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 140 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

Hallitukselle kerrottiin prosessista koskien epikriisien kääntämistä sekä käännösten tämän 

hetkisestä tilanteesta. Hallitus saa lähitulevaisuudessa käsiteltäväkseen parannusehdotuksia. 

Hallitukselle kerrottiin, kuinka sote-valmistelu jatkuu maakuntauudistuksessa. 

Hallitukselle kerrottiin aloitteesta, jossa Vaasan sairaanhoitopiiri yhdessä Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin ja Eskoon erityisvastuualueen yhdessä rahoittaisivat professuurin. 

Hallitukselle kerrottiin uudesta päivystystä koskevasta lainsäädännöstä ja erikoissairaanhoi-

don keskittämisestä. 

Hallitus päätyi yksimielisesti jättämään Pohjanmaan liitolle aloitteen, että Vaasan sairaan-

hoitopiiri saisi edustajan viiteryhmään. Edustaja olisi hallituksen puheenjohtaja Hans 

Frantz. 

__________ 

Mari Lampinen-Tuomela poistui klo 12.10. 

Gösta Willman poistui klo 12.15. 
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§ 141 Lisätyö silmäklinikan jonojen purkamiseksi  

JYL 13 

Hallitus on päättänyt kuluvan vuoden lisätöistä kokouksessaan 27.3.2017 § 46. 

 

Tuolloin arvioitiin, että silmätaudeilla tarvitaan lisätyötä 80 potilaan hoitamiseksi. 

Tilanne silmäklinikassa on kuitenkin muuttunut nopeasti kuluneen vuoden aikana, kontrol-

lipotilaita on tullut lisää ja loppuvuodesta on lääkärivajausta. 

 

Sen vuoksi operatiivisen vastuualueen johtaja Peter Nieminen esittää, että lisätyönä voitai-

siin hoitaa aiemmin hyväksyttyjen lisäksi vielä 35 potilasta. Kustannukset näistä sosiaaliku-

luineen 5796 €.  

Lisätyöt toteutetaan klinikkaryhmän talousarvion puitteissa. 

 

Peter Niemisen kirje liitteenä   LIITE § 141 

 

 

JYL: esittää, että hallitus hyväksyy silmätautien lisätyön esityksen 

mukaisesti. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    28.8.2017 

 

Muutoksenhakukiellot 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

117, 118, 119, 122, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 137, 139, 141 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 137, 139, 141 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

käyntiosoite:X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettä postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 


