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Hallitus 142-144 18.9.2017 

 

 

 

 

§ 142 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 

__________ 

 

 

 

§ 143 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Hans-Erik Lindqvist. 

 

  HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

    __________ 

 

 

 

§ 144 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen sillä lisäyksellä, että § 153 käsitellään 

heti § 145 jälkeen. 

 __________ 
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Hallitus 136 28.8.2017 
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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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Hallitus 136 28.8.2017 

Hallitus 145 18.9.2017 

 

 

 

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. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        jatkuu 
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Hallitus 145 18.9 2017 

 

 

 

 

§ 145 Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 

Shp:n joht. 35 

Talousarvion valmistelua on jatkettu puitekeskustelujen sekä hallituksessa myöhemmin käy-

tyjen keskustelujen perusteella. Lisäksi on huomioitu VKS 2025 -hankkeessa laadittu säästö-

ohjelma. 

 

Oman nykyisen toiminnan aiheuttamien kustannusten arvioidaan esillä olevassa budjettieh-

dotuksessa nousevan 2,3 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin vuoden 2017 talousarviossa. 

Ehdotukseen sisältyy noin 10 uutta tointa ja noin 20 virkanimikkeen muutosta. Mahdollisia 

palkankorotuksia varten on tällä hetkellä varattu 0,45 %. Säästöjä saadaan aikaan, ja kaik-

kein tehokkaimmin se toteutuu toimintojen uudelleenorganisoimisella. Nykyisissä tiloissa ei 

kuitenkaan pystytä toteuttamaan kaikkia uudelleenjärjestelyjä, jotka voisivat laskea henki-

löstökuluja entisestään. Kustannusnousu johtuu miltei yksinomaan lääkekustannusten kas-

vusta sekä niiden kiinteistöjen purkamisesta, joiden tilalle uusi H-talo rakennetaan. 

 

Toimintojen siirtäminen lisää oman toiminnan kustannusnousua runsaalla 6 miljoonalla eu-

rolla. Vaasan kaupungilta siirretään vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta antava vuodeosasto, 

psykogeriatrinen/yleislääketieteellinen osasto sekä välinehuoltotoiminto, kustannus on yh-

teensä 4,5 miljoonaa. Alueelliseen apuvälinekeskukseen siirretään kustannuksia kaikista jä-

senkunnista, lähinnä apuvälinekustannuksia, ja sen lisäksi varataan määrärahaa tilojen kun-

nostamiseksi. Apuvälinekeskuksen kustannukset nousevat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. 

Nämä kustannukset ovat tällä hetkellä kuntien omissa budjeteissa ja ne siirretään vuonna 

2018, minkä vuoksi ne eivät nosta kokonaiskustannuksia. Ehdotuksessa ei vielä ole otettu 

kantaa muista laitoksista ostettuun hoitoon, mutta tällä hetkellä teemme laskelmia o-

budjetilla, koska vuoden 2017 budjetti näyttää pitävän. 

 

Kustannukset nousevat yhteensä 2,4 % Vaasan kaupungilta ja muilta kunnilta siirrettyjen 

toimintojen lisäksi. Siirtojen tulisi olla kustannusneutraaleja, koska vastaavia kustannuksia 

ei tällöin ole kuntien omissa budjeteissa. 

 

Investointiehdotuksen suuruus on noin 34 miljoonaa nykyisten laskelmien mukaan, mutta 

näitä tarkastellaan vielä yksityiskohtaisesti ja uudelleenpriorisoidaan. Näistä uuden H-talon 

osuus on 10 miljoonaa ja muiden kiinteistöinvestointien 16 miljoonaa. Loput koostuvat lait-

teistoista ja it-ohjelmista. Viiden vuoden investointiohjelman suuruus on 200 miljoonaa. 

 

 

 

          jatkuu 
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Hallitus 145 18.9.2017 

 

 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus käy keskustelua budjettikokonaisuudesta 

jatkokäsittelyn perustaksi. Investointibudjetin taso ja isompien 

investointien toteutuksen aikataulu suunnittelukaudella on rat-

kaisevaa sille, miten rakennemuutokset voidaan toteuttaa. Halli-

tus keskustelee budjetista ja panee asian pöydälle seuraavaa ko-

kousta varten. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 146 Keskussairaalan alueen maankäyttösopimus 

Shp:n joht. 36 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 29.5.2017 Vaasan Keskussairaalan alla olevan 

tontin myymisen Vaasan kaupungille. Myynnin ehtona oli se, että maakuntalaki hyväksy-

tään. Lisäksi päätöksestä on tehty yksi valitus. Koska päätöstä ei voida panna täytäntöön, se 

vaikuttaa Hietalahden aluetta koskevaan käynnissä olevaan asemakaavaprosessiin. 

 

Jotta Hietalahden alueen asemakaavamuutos voisi edetä, Vaasan kaupungin ja Vaasan sai-

raanhoitopiirin tulee solmia maankäyttösopimus. Koska maanomistaja on tehnyt aloitteen 

asemakaavan muutoksesta, maanomistaja vastaa muutoksen aiheuttamista kustannuksista. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri on neuvotellut Vaasan kaupungin kanssa. Lähtökohtaisesti, kaupan 

toteutuessa uusi omistaja eli Vaasan kaupunki vastaa infrastruktuurin aiheuttamista kustan-

nuksista. Jos tontti jää Vaasan sairaanhoitopiirin omistukseen, kustannuksista vastaa sai-

raanhoitopiiri. Kustannusten on yhteisesti arvioitu nousevan 3.738.000 euroon. 

 

 

Maankäyttösopimus    LIITE § 146/1 

Sopimuksen liite 1     LIITE § 146/2 

 

Samalla on sovittu tontinrajojen tarkistamisesta siten, että ne vastaavat paremmin liikenne-

verkon linjauksia. Vaasan sairaanhoitopiiri luopuu 2761,9 m2:stä ja saa 1040,1 m2. Kaupun-

ki maksaa erotuksesta korvausta 100 euroa/m2. Tontinrajojen tarkistus on merkitty maan-

käyttösopimuksen liitteeseen 1. 

 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy maankäyttösopimuksen ja liit-

teessä ehdotetut tontinrajojen tarkistukset. 

 

HALL: Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Hallituksen pu-

heenjohtaja Hans Frantz sekä hallituksen jäsenet Raija Kujanpää 

ja Barbro Kloo ilmoittivat olevansa esteellisiä eivät osallistuneet 

asian käsittelyyn. Pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajana 

toimi varapuheenjohtaja Per Hellman. 

 __________ 
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Hallitus 147 18.9.2017 

 

 

 

 

§ 147 Maa-alueiden myyntiä koskeva esisopimus 

Shp:n joht. 37 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 29.5.2017 Hietalahdessa ja Huutoniemellä si-

jaitsevien maa-alueiden myymisen Vaasan kaupungille. Myynnin ehtona oli se, että maakun-

talaki hyväksytään. Lisäksi päätöksestä on tehty yksi valitus. Koska päätöstä ei voida toteut-

taa, on perusteltua, että osapuolet laativat esisopimuksen, jossa ehdot on vahvistettu. Hieta-

lahden ja Huutonimen alueille on laadittu molemmille oma sopimus. 

 

Hietalahden alueen esisopimus  LIITE § 147/1 

Huutoniemen alueen esisopimus  LIITE § 147/2 

 

 
SHP:n JOHT: hallitus hyväksynee molemmat esisopimukset. 

 

HALL: Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Hallituksen pu-

heenjohtaja Hans Frantz sekä hallituksen jäsenet Raija Kujanpää 

ja Barbro Kloo ilmoittivat olevansa esteellisiä eivät osallistuneet 

asian käsittelyyn. Pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajana 

toimi varapuheenjohtaja Per Hellman. 

  _________ 
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Hallitus 148 18.9.2017 

 

 

 

 

§ 148 Jesper Ekelundin palkka johtavana ylilääkärinä 

Shp:n joht. 38 

Hallitus valitsi kokouksessaan 28.8.2017 lääketieteen tohtorin Jesper Eklundin johtavan yli-

lääkärin virkaan.  

Hän on nyt ilmoittanut ottavansa viran vastaan. 

Suunnitelmien mukaan hän aloittaa virassaan maaliskuussa 2018.  

 

Hallituksen tulee nyt ottaa kantaa palkkaehdotukseen. Liite jaetaan hallituksen jäsenille ko-

kouksessa.      LIITE § 148 

 

SHP:n JOHT.:  Ehdottaa, että hallitus hyväksyy kokouksessa esitetyn ehdotuk-

sen Jesper Ekelundin palkaksi johtavana ylilääkärinä. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   

  __________ 
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Hallitus 149 18.9.2017 

 

 

 

 

§ 149 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 39 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 149 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 149 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 149 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 149 

 

 

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

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 150 Kansainvälinen sairaalakongressi Taipeissa 7.-9.11.2017 

HJ 48 

 
41. Kansainvälinen sairaalakongressi pidetään 7.–9.11.2017 Taiwanin Taipeissa. Järjestäjä on 

tälläkin kertaa IHF (kansainvälinen sairaalaliitto). Kongressi on tarkoitettu päättäjille ja sai-

raalahallinnossa toimiville johtajille. Ohjelma on liitteenä. 

 

Taipei IHF 7.-9.2017   LIITE § 150 

 
HJ:  hallitus päättänee osallistumisestaan. 

 

HALL: Hallitus päätti yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtaja 

Hans Frantz, jäsen Mona Vikström ja hallintojohtaja Olle Gull 

osallistuvat. 

  __________ 
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§ 151 Selvityksen käynnistäminen Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan 

röntgenyksiköiden yhdistämisestä 

JYL 14 

Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan virkamiesjohdon välillä on ollut keskuste-

lua näiden sairaaloiden röntgenyksiköiden yhdistämisestä, tavoitteena saavuttaa skaalaetua 

tuotannossa sekä käyttää laitekapasiteetti sekä henkilökunnan osaaminen mahdollisimman 

monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti kummankin sairaalan hyväksi.  

 

Valtaosa tutkimuksista on sellaisia, että esim. lausunnon antavan radiologin ei tarvitse olla 

paikan päällä, kunhan kaikki tutkimukset voidaan turvallisesti suorittaa, sekä sädeturvalli-

suuden että varjoaineiden ym. lääkkeiden annon osalta.  

 

Pietarsaaren sairaalan radiologian ylilääkäri toimii jo tällä hetkellä määräaikaisena Vaasan 

keskussairaalan radiologian ylilääkärinä, mikä Pietarsaaren sairaalan osalta lienee yksiköi-

den yhdistämismahdollisuutta tukeva tekijä. 

 

Johtavat virkamiehet näkevät edellä kuvatuista syistä aiheelliseksi selvittää tarpeet ja mah-

dollisuudet yhdistää nämä kaksi yksikköä jo ennen soteajan organisaatiomuutosten tekoa, 

esim. jo vuoden vaihteessa. 

 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus antaa tehtäväksi ryhtyä neuvotteluihin 

Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan röntgenyksi-

köiden mahdollisesta yhdistymisestä. 

 
HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 152 Lupa selvityksen käynnistämiseen Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sai-

raalan laboratorioyksiköiden yhdistämisestä 

JYL 15 

Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan virkamiesjohdon välillä on ollut keskuste-

lua näiden sairaaloiden laboratorioyksiköiden yhdistämisestä, tavoitteena saavuttaa skaalae-

tua tuotannossa sekä käyttää laitekapasiteetti sekä henkilökunnan osaaminen mahdollisim-

man monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti kummankin sairaalan hyväksi.  

 

Pietarsaaren sairaalan laboratorio on henkilöresursseiltaan (mm. vain yksi kemisti) ja toi-

mintavolyymiltaan huomattavan pieni pystyäkseen toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja 

kustannustehokkaasti omin voimin tilanteessa, jossa laboratoriot suuressa osassa Suomea 

ovat jo yhdistyneet erva-alueittain kattamaan koko alueensa.  

 

Johtavat virkamiehet näkevät edellä kuvatuista syistä aiheelliseksi selvittää tarpeet ja mah-

dollisuudet yhdistää nämä kaksi yksikköä jo ennen soteajan organisaatiomuutosten tekoa, 

esim. jo vuoden vaihteessa. 

 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus antaa tehtäväksi ryhtyä neuvotteluihin 

Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan laboratorioyk-

siköiden mahdollisesta yhdistymisestä.  

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 153 Potilasasiakirjojen kieli 

JYH 9  

Viime aikoina on käyty julkista keskustelua asiakkaan oikeudesta saada epikriisi omalla äi-

dinkielellä ruotsiksi tai suomeksi. Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet saivat tilan-

nekatsauksen asiasta 28.8.2017. Kokouksen jälkeen on tehty vielä tarkempia selvityksiä ti-

lanteesta ja kehittämissuunnitelma, miten tilannetta lähdetään parantamaan. 

 

Katsaus oikeustilaan 

 

Lainsäädännöstä ei löydy selkeää vastausta siihen pitääkö epikriisit tai muut vastaavat asiak-

kaille lähetettävät dokumentit kääntää automaattisesti. Potilasasiakirjojen kielestä ei ole eri-

tyissäännöksiä. Tulkinnassa sovellettavat säännökset ovat perustuslaissa, kielilaissa, laissa 

potilaan asemasta ja oikeudesta, terveydenhuoltolaissa, potilasasiakirja-asetuksessa sekä 

yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen 

alalla.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) virallinen kanta potilasasiakirjojen kieleen löytyy op-

paasta terveydenhuollolle: Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön julkaisuja 2012:4). Oppaassa todetaan, että potilaskertomukset – ja suuri osa muis-

takin potilasasiakirjoista – palvelevat potilaiden hoitoa sekä siihen liittyvää kommunikaatio-

ta terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden kesken. Ne eivät ole hallin-

nollisia asiakirjoja, kuten esimerkiksi laskut ja vastaukset potilaan tekemään muistutukseen, 

eikä niitä laadita ensisijaisesti potilaalle annettaviksi. Siten esimerkiksi kielilain säännökset 

ruotsin ja suomen kielen käyttämisestä eivät sellaisinaan sovellu potilasasiakirjoihin.  

 

Valtioneuvoston kertomuksessa kielilainsäädännön soveltamisesta 2013 todetaan, että vi-

ranomaisilla on erilaisia käsityksiä velvollisuudesta antaa muun muassa hoitotiivistelmät po-

tilaan kielellä. 

 

Ratkaisussaan 1962/4/09 eduskunnan oikeusasiamies on katsonut, että potilaalla on oikeus 

saada yhteenveto hoidosta omalla kielellään (ruotsi tai suomi), ellei potilas ilmaise, ettei 

käännöstä tarvita. Sosiaali- ja terveysministeriön yllä mainitussa oppaassa viitataan myös 

eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuun. 

 

Asian selvittämiseksi on edellä selostetun lisäksi käyty keskusteluja usean STM:n virkamie-

hen kanssa, soitettu oikeusministeriön virkamiehelle sekä kysytty muiden sairaanhoitopiiri-

en tapaa toimia vastaavissa tilanteissa.  

 

          jatkuu 
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Tilannekatsaus VSHP kielelliset asiat 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin väestöstä 51 % on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. VSHP:n kielioh-

jelman (2011) mukaisesti kuntayhtymän sairaanhoito järjestetään siten, että asiakas/potilas 

saa palvelut valitsemallaan kielellä suomeksi tai ruotsiksi. Ohjelman tavoitteiden mukaisesti: 

Potilasta hoidetaan hänen omalla äidinkielellään 

Kaikki kirjalliset ohjeet ovat saatavilla ruotsiksi ja suomeksi. 

Potilas saa epikriisit ja poliklinikkatekstinsä äidinkielellään. Potilaalle toimitettavat asiakir-

jat käännetään tarvittaessa potilaan äidinkielelle. 

Sairaalan internetsivut, opasteet, esitteet ja muu tiedotus on molemmilla kielillä. 

 

Vuoden 2016 asiakaspalautetulosten mukaisesti 91 % asiakkaista on täysin samaa mieltä sii-

tä, että saa hoitoa omalla äidinkielellään ja vain 0,67 % on asiassa täysin eri mieltä. VSHP:ssä 

on kielitaitovaatimus työntekijöille ja potilastyöhön osallistuvasta henkilökunnasta 92 % 

täyttää kielitaitovaatimuksen. Ruotsia äidinkielenään puhuvien työntekijöiden osuus on 43 

% ja suomea 54 %. Vuoden 2016 aikana on laadittu ohjeet määräaikaisille työntekijöille, jois-

sa linjataan kielitaitovaatimuksen täyttämisvelvollisuutta. Piirillä on oma kieltenopettaja 

(vuonna 2016 opetukseen osallistui 95 henkilöä), toiminta- ja taloussuunnitelmassa on ta-

voitteena vuonna 2017, että kaksikielisyyttä tukevia toimintoja kehitetään ja tällä hetkellä ol-

laan esimerkiksi käynnistämässä tutortoimintaa. Verkkosivut, kirjalliset ohjeet, opasteet 

yms. ovat täysin kaksikieliset. Tällä hetkellä VSHP:ssä on 81 lääkäriä (noin 50 % kaikista lää-

käreistä), jotka saavat kuukaudessa 114,50 €, kun sanelevat potilasasiakirjat asiakkaan äi-

dinkielellä. Kuukausittain saadaan asiakkaiden pyynnöstä keskimäärin 290 asiakirjaa kään-

nettäväksi. VSHP:ssä on kaksi kääntäjää hallinnossa ja yhteensä 4 hoidon palvelualueilla 

kääntämässä asiakkaiden pyytämiä asiakirjoja. Lisäksi hoidon palvelualueilla on käytössä 1,5 

kääntäjää tarvittaessa ruuhkanpurkuja varten. Ruuhkanpurkajat mukaan lukien VSHP:n 

kääntäjät pystyvät tällä hetkellä kääntämään keskimäärin 429 asiakirjaa kuukaudessa, nyt 

käännösjonossa on 174 asiakirjaa. Tammikuun alussa kääntämättömiä tekstejä oli 1230 asia-

kirjaa, joten tilanne on kehittynyt paljon erilaisten kehittämistoimenpiteiden tuloksena. 

 

Jos kaikki epikriisit, poliklinikkatekstit yms. asiakkaille lähetettävät asiakirjat käännettäisiin 

asiakkaan omalle äidinkielelle, tarkoittaisi se vuodessa noin 290 000 asiakirjaa, joista ruot-

sikielisiä noin 150 000. Huomioiden suoraan asiakkaiden äidinkielellä sanelevat lääkärit (49 

%) jäisi käännettäviä tekstejä vuodessa noin 75 000 asiakirjaa. Tämä tarkoittaisi, että VSHP 

tarvitsisi noin 55 uutta kääntäjän toimea ja se tarkoittaisi 2,5 milj. € lisärahaa talousarvioon. 

Taloudellisesti tiukkoina aikoina ja huomioiden VSHP:n valtuuston hyväksymä VKS 2025 

ohjelman mukainen 19 milj.€ säästövelvoite, pidetään tätä mahdottomana ratkaisuna.  

 

 

          jatkuu 
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Kehittämissuunnitelma 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeudesta linjaa, että potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tar-

peensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelus-

saan huomioon. VSHP täyttää hyvin sille kieliohjelmassa asetetut tavoitteet, mutta jatkuvaan 

kehittämiseen sitoutuneena organisaationa, tulee jokaista osa-aluetta edelleen parantaa. 

Erityisesti kehittämistä tulee tehdä siinä, että asiakkaat saavat tarvittaessa epi-

kriisit ja poliklinikkatekstit omalla äidinkielellään ruotsiksi tai suomeksi. Tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi sitoudutaan seuraaviin toimenpiteisiin: 

 Jokaiselta hoitoon saapuvalta asiakkaalta kysytään heti tulovaiheessa hänen 

asiointikieli tai -kielet. Tehdään tarvittavat järjestelmämuutokset, jotta tieto on 

helposti löydettävissä koko prosessin ajan 

 Asiakkaille tuodaan prosessin aikana sekä kutsukirjeissä yms. materiaalissa esiin tie-

to, että jos haluaa kotiin lähetettävät asiakirjat omalla asiointikielellään, 

tulee hänen siitä esittää pyyntö ammattilaisille 

 Asiakkaille tehdään helpoksi pyytää asiakirjojen käännös, jos se on vahin-

gossa lähetetty väärällä kielellä tai asiakas on unohtanut sen pyytää. Asiakkaat voivat 

arkipäivisin virka-aikana soittaa numeroon: (06)213 3306. Numero tehdään helposti 

löydettäväksi väestölle 

 Otetaan tavoitteeksi nostaa vuosittain suuremmaksi asiakkaan asiointi-

kielellä sanelevien lääkäreiden määrää nykyisestä 49 %. Vuoden 2018 tavoit-

teeksi asetetaan 53 %. Lisäksi viedään henkilöstöjaoston päätettäväksi kielilisän 

laajentaminen myös muihin asiantuntijaryhmiin, jotka sanelevat asiakkaille lähe-

tettäviä asiakirjoja 

 Vuoden 2018 talousarvioon lisätään kaksi kääntäjän toimea. Resurssilisäyk-

sen ansiosta saadaan käännösjono pysymään lyhyenä ja asiakirjat toimitetaan asiak-

kaille viipymättä 

 Tulevaisuudessa, kun täysin rakenteinen kirjaaminen mahdollistuu potilastieto-

järjestelmässä, lähetetään jokaiselle asiakkaalle yhteenveto hoidosta omal-

la äidinkielellä ruotsiksi tai suomeksi 

 

 

JYH:  esittää, että: 

Hallitus merkitsee tiedoksi lainsäädännöllisen selvityksen ja tilannekatsauksen. 

Hallitus velvoittaa virkamiehet tekemään yllä listatut kehittämistoimenpiteet ja 

raportoimaan säännöllisesti tilanteen kehittymisestä. 

 
HALL:  Hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 154 Psykologian lahjoitusprofessuuri 

Shp:n joht.  

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Eskoon sosiaalipalvelujen 

kuntayhtymä ovat neuvotelleet yhteisestä psykologian lahjoitusprofessuurista. Tehtävänä on 

kustannustehokkaiden hoitomallien kehittäminen erityisryhmillä, joilla esiintyy haastavia 

kehityksen ja oppimisen vaikeuksia sekä psyykkistä oireilua. 

 

Projektisuunnitelma    LIITE § 154 

 

Lahjoitusprofessuuri on viisivuotinen, vuosille 2018-2022.  Projektin kokonaiskustannukset 

ovat  

875.000 euroa, josta Vaasan sairaanhoitopiirin osuus on 175.000 euroa, ts. 35.000 euro per 

vuosi. 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää, että Vaasan sairaanhoitopiiri 

osallistuu lahjoitusprofessuuriin.  

 
HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 155 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

Hallitusta informoitiin psykiatrian tilanteesta. 

Hallitus päätti, että hallituksen marraskuun kokous pidetään 3. marraskuuta klo 9. 

__________ 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    18.9.2017 

 

Muutoksenhakukiellot 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

 

142, 143, 144, 145, 149, 151, 152, 155 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

 

146, 148, 150, 153, 154 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

146, 148, 150, 153, 154 

 

 

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. 

 


