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§ 165 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 

__________ 

 

 

 

§ 166 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja Åsa Blomstedt. 

 

  HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

    __________ 

 

 

 

§ 167 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen 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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§ 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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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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§ 160 Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 

 

Shp:n joht. 42 

Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien 

kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta, ja nyt saatavilla on myös joitakin suunnitelma-

tekstejä. 

 

Toimintakulut ovat yhteensä 225 milj. euroa, jossa on lisäystä 4 milj. euroa eli 1,8 % vuoden 

2017 talousarvioon verrattuna. Kustannusnousu johtuu lähinnä uudesta toiminnasta, kun 

kaksi osastoa aloittaa toimintansa, psykogeriatrian/yleislääketieteen ja vaativan kuntoutuk-

sen osastot, sekä alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymisestä ja välinehuol-

lon siirtymisestä Vaasan kaupungilta keskussairaalalle. Näiden toimintojen kulut ovat yh-

teensä 5,1 milj. euroa, mutta ne eivät kuormita kuntia tasaisesti, sillä esimerkiksi välinehuol-

toa käyttää meidän lisäksemme vain Vaasan kaupunki. Muissa laitoksissa annetun hoidon 

kuluja on pystytty vähentämään 2,5 milj. euroa eli 6,6 %. Nettokulut eli koko toiminnan kun-

taosuudet ovat 210,9 milj. euroa, jossa on nousua 4,3 milj. euroa eli 2 % vuoden 2017 talous-

arvioon verrattuna. Siinä on huomioitu myös poistojen kasvaminen 0,5 milj. eurolla, sillä U-

rakennus otetaan käyttöön ja vanhan H-talon ja NO-rakennuksen osittain purkaminen aihe-

uttaa kuluja. 

 

Oman nykyisen toiminnan toimintakulut ovat 184,8 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa 

enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Lisäys johtuu kokonaisuudessaan lääkekulujen 

kasvusta. Oman toiminnan kuntaosuudet kasvavat siten 1,6 milj. euroa eli 1 %, kun taas os-

topalvelukulut vähenevät 2,5 milj. euroa. Niinpä kokonaiskuntaosuudet, joita voidaan verra-

ta vuoden 2017 talousarvioon, pienenevät 0,8 milj. euroa eli 0,4 %.  

Talousarvioehdotusta on vielä täydennetty resurssimuutosten ja investointien osalta. Sairaa-

laan perustetaan 11 toimea, kun siirrymme järjestelmään, jossa yötyökorvaukset annetaan 

vapaa-aikana. Toimenpide on kustannusneutraali, sillä yötyökorvausten määrä vähenee vas-

taavassa määrin. Virkoja ja toimia on perustettu uusille yksiköille 55, apuvälinekeskukselle 3 

ja välinehuollolle 9. Lisäksi tarvitaan vielä 9,5 uutta virkaa ja toimea, joihin sisältyy muun 

muassa kaksi osastonsihteerin toimea kääntämistyöhön. Suunnitelmaan sisältyy yhteensä 

87,5 uutta virkaa ja toimea. Ehdotukseen sisältyy myös noin 30 virkanimikemuutosta, jotka 

ovat suurimmaksi osaksi kustannusneutraaleja. Lisäksi 4,25 toimea lakkautetaan. 

 

Vuoden 2018 investoinnit ovat 39,7 milj. euroa, joista 10 milj. euroa käytetään uuteen H-

taloon ja 15 milj. euroa muihin rakennuksiin, kuitenkin niin, että 6 milj. euroa on budjetoitu 

uudelleen, sillä projekteja ei voida toteuttaa vuoden 2017 aikana. Kiinteisiin rakenteisiin in-

vestoidaan 2,4 milj. euroa, josta 1 milj. euroa käytetään F-osan kiinteään sairaalavarustuk-

seen. Laitteisiin ja it-järjestelmiin investoidaan 7,6 milj. euroa, josta puolet menee uuteen 

sädehoitolaitteeseen ja CT-laitteeseen.     jatkuu 



Asiasivu 9(36) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 160 16.10.2017 

Hallitus 168 3.11.2017 

 

 

 

Yksittäisten kuntien maksuosuuksia ei voida laskea ennen kuin lopullinen talousarvio kaik-

kine sisäisine siirtoineen on valmis, mutta kuntien väliset erot ovat suuret. Kuntaosuudet 

lasketaan sen perusteella, miten eri yksiköitä on käytetty vuonna 2016 ja kahdeksana en-

simmäisenä kuukautena vuonna 2017. 

 

Suunnitelmatekstit, talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurs-

simuutoksiksi      LIITE 160 

 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee edelleen talousarvio-

ehdotuksesta ja panee asian pöydälle seuraavaa kokous-

ta varten. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 
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§ 168 Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 

Shp:n joht. 44 

Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen. 

Suunnitelmatekstejä on täydennetty, ja myös numero-osaa on täydennetty palvelu- ja vas-

tuualuekohtaisilla tuloslaskelmilla, suoritetavoitteilla ja kuntakohtaisilla osuuksilla.  

Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia jäsenkuntien ja ulkokun-

tien välisen lopullisen kustannusjaon selvittämiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset yksittäiset 

hinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman 27.11.2017. 

Toimintavolyymi vastaa suunnilleen aiempien vuosien volyymiä, vaikka uusien osastojen 

avaaminen lisää hoitopäivien määrää, samalla kun siirrytään yhä avohoitopainotteisempaan 

hoitoon sekä somatiikassa että psykiatriassa. Somatiikassa on suljettu yksi vuodeosasto ja 

avattu uusi päiväosasto, ja samaan aikaan on perustettu vaativan kuntoutuksen osasto ja ge-

riatrinen osasto. 

 

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat yhteensä 235,4 milj. euroa eli ne nousevat 2,0 % 

vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat 1,8 % siten, että 

oman toiminnan laskutus kasvaa 3,7 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilas-

kutus vähenee 6,6 % eli 2,5 milj. euroa. Jäsenkuntien kokonaislaskutus kasvaa 2,3 % eli 4,5 

milj. euroa. 

 

Toimintakulut ovat yhteensä 225,2 milj. euroa, jossa on lisäystä 1,9 % vuoden 2017 talousar-

vioon verrattuna. Oman toiminnan kulut ovat 190 milj. euroa, jossa kasvua on 3,6 % eli 6,6 

milj. euroa  vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Kuluista 5,1 milj. euroa syntyy uusien 

osastojen perustamisesta (vaativa kuntoutus ja geriatria) sekä meille siirtyneestä välinehuol-

losta ja apuvälinekeskuksesta. Henkilöstökulut ovat 114,3 milj. euroa, jossa  on lisäystä 2,5 %. 

Näistä kuluista noin 3,5 milj. euroa syntyy uusista ja meille siirtyneistä toiminnoista, kun 

taas kilpailukykysopimus tuottaa 1 milj. euron vähennyksen. Virkojen ja toimien määrä kas-

vaa 92:lla. Ostopalvelumäärärahat, lukuun ottamatta hoitoa muissa laitoksissa, ovat 33,7 

milj. euroa, jossa on lisäystä 2,7 % eli 0,9 milj. euroa. Lisäys liittyy lähinnä kiinteistöpuoleen. 

Aineiden ja tarvikkeiden määrärahat kasvavat 7,2 % eli 2,6 milj. euroa. Lääkekulut kasvavat 

1,4 milj. euroa ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikekulut 1,2 milj. euroa. Ostopalvelukulut 

vähenevät 1,6 milj. euroa eli 2,3 %, kun huomioidaan muissa laitoksissa annetun hoidon ku-

lujen väheneminen.  

 

Rahoitukselliset nettokulut vähenevät 0,1 milj. euroa vuonna 2018, vaikka lainanotto kasvaa, 

sillä korkotaso on äärimmäisen alhainen ja lainoja ei ole otettu vuonna 2017 eikä lyhytaikai-

sia lainoja ole tarvinnut vielä käyttää, mistä syystä korkokulut ovat olleet huomattavasti pie-

nemmät kuin mitä vuodelle 2017 budjetoitiin.     

jatkuu 
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Vuoden 2018 investointimenot ovat yhteensä 39 700 888 euroa. Uutta H-taloa varten on va-

rattu 15 milj. euroa, josta 5 milj. euroa kuluu infrastruktuuriin, joka on hoidettava ennen 

kuin itse rakentaminen voidaan aloittaa. Muita suuria kohteita ovat F-osan korjaus, jota var-

ten on budjetoitu 5,8 milj. euroa sekä X-talo, jota varten on budjetoitu 5,4 milj. euroa. X-

talon osalta siirretään 3,4 milj. euroa vuoden 2017 budjetoiduista varoista, joita ei tulla käyt-

tämään. Sama koskee pysäköintitalon lisäkerrosta, jolle budjetoitiin 1 milj. euroa vuodeksi 

2017, mutta määräraha siirretään nyt kokonaisuudessaan vuodeksi 2018 ottamalla ne uudel-

leen käsiteltäväksi. U-rakennuksen viimeistä vaihetta varten varataan 1 milj. euroa ja C-

rakennusta varten 1,5 milj. euroa. Loput määrärahoista, 2,4 milj. euroa, käytetään muihin 

kiinteistöinvestointeihin. Laitteiden investointimääräraha on 5,2 milj. euroa ja it-

järjestelmien 2,4 milj. euroa. Kaikki kiinteistöinvestoinnit rahoitetaan lainalla. 

 

H-talo sisältyy Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan ja sairaanhoitopiiri suunnit-

telee ja johtaa hanketta siihen saakka, että lopullinen omistajarakenne on selvennyt. Suun-

nittelu on käynnistynyt, ja suunnittelukulut sisältyvät sairaanhoitopiirin talousarvioon. Itse 

H-talon kokonaiskuluiksi on arvioitu noin 130 milj. euroa, mutta infrastruktuurin muuttami-

seen ja rakentamiseen varataan 9,8 milj. euroa ja uutta automaatiotekniikkaa varten vara-

taan 5,5 milj. euroa. H-talon lisäksi muutetaan ja korjataan myös muita rakennuksia, muun 

muassa X-taloa 7,7 milj. eurolla, F-osaa 21,3 milj. eurolla, keittiötä ja ruokasalia 4 milj. eurol-

la sekä C-rakennusta 2,5 milj. eurolla. Lisäksi suunnitellaan ja rakennetaan uusi pysäköinti-

talo 12 milj. eurolla. Kulut ovat yhteensä noin 200 milj.  euroa. 

 

Taloussuunnitelma    LIITE § 168 

 

SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus  

1. ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja taloussuunnitelman esitetyssä 

muodossa  

2. ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitel-

maan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet seuraavasti: 

a. Kuntalaskutus perustuu avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja drg-

paketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta. 

Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drg-pakettien outlier-

päivistä ja potilaista, joiden siirtäminen muualle on viivästynyt  

(siirtoviivepotilaat). 

b. Kalliin hoidon raja on 85 000 euroa/potilas/vuosi. Raja koskee 

myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 7 000 000 eu-

roa eli 41,15,- euroa asukasta kohti tasausmaksuna. 

 
 
        jatkuu 
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c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytystieto-

keskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja lääkitys, 

lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, kuntoutus-

tarvikkeista koituvat kulut, alueellisen apuvälinekeskuksen toimin-

ta, alueellisen terveydenhuoltorekisterin ja perusterveydenhuollon 

yksikön ylläpito sekä hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat ku-

lut. Vuoden 2018 jäsenmaksu on 49,34 euroa asukasta kohti. Ko-

konaiskulut ovat 8 392 647 euroa. 

d. Ensihoitopalvelun nettokulut 8 318 506 euroa laskutetaan maksu-

na, joka on 48,90 euroa asukasta kohti. 

e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 

31,10 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista.  

f. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista laskutetaan 

ns. läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän pii-

riin. 

g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. 

h. Peruspääomasta 1.1.2018 maksetaan 0,75 %:n korko, joka makse-

taan jäsenkunnille joulukuussa 2018. 

i. Investointien rahoittamiseksi otetaan 25 milj. euron laina. 

j. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen 

rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistöinvestointien osalta ja 

15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta. 

k. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettoku-

lut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Halli-

tusta sitoo investointilistan jokainen kohta. 

 

HALL:  Hallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti sekä 

kirjasi, että talousarvio on käsitelty yhteistyö-

toimikunnassa 23.10.2017. Hallitus vie toiminta- 

ja taloussuunnitelman edelleen valtuuston hy-

väksyttäväksi. 
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§ 169 Potilasmaksujen poisto 

HJ 51 

Talouspäällikkö ehdottaa, että potilasmaksut ja muut saatavat ajalta 1.11.2015–31.10.2016 

poistetaan, koska ulosottomies on todennut, ettei henkilöillä ole ulosmitattavaa omaisuutta 

ja koska muita saatavia ei ole perinnästä huolimatta maksettu. Potilasmaksuja on 

268 264,66 euron ja muita saatavia 113 088,67 euron edestä. Vaikka potilasmaksut ja saata-

vat poistetaan kirjanpidosta, se ei tarkoita, että luopuisimme mahdollisuudesta periä maksut 

myöhemmin, mikäli se osoittautuu mahdolliseksi.  

Muut saatavat ovat pääasiallisesti ulkomaalaisilta, joilla ei ole vakuutusta tai joilla ei ole ollut 

näyttää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia ja joilta siten on laskutettu täysi summa, toi-

sin sanoen sekä kuntaosuus että potilasosuus. Saatavat käsitellään normaalien prosessien ja 

velkomiskäytäntöjen mukaisesti, mutta he jättävät maksukehotuksista huolimatta usein las-

kunsa maksamatta.   

Saatavat koskevat yksityishenkilöitä, joten listat eivät ole julkisia. Ne ovat kuitenkin nähtävil-

lä kokouksessa, jos joku hallituksen jäsenistä haluaa tutustua niihin.  

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää poistaa potilasmaksuja 

268 264,66 euron ja muita maksuja 113.088,67 euron edestä. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 170 Yhteistyötoimikunnan jäsenet 

HJ 52 

Vaasan sairaanhoitopiirissä työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken solmitun yhteis-

toimintasopimuksen mukaan meillä on yhteinen yhteistyötoimikunta, joka asetetaan kunnal-

lista toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

Yhteistyötoimikunta käsittelee koko organisaatiota koskevat periaatteet ja suunnitelmat, ja 

se koostuu 14 jäsenestä varajäsenineen. Heistä seitsemän edustaa työnantajaa ja seitsemän 

henkilöstöä. Hallitus nimittää työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan valtuuston toi-

mikautta vastaavaksi kaudeksi. Ammattijärjestöt valitsevat henkilöstöedustajansa ja heidän 

varajäsenensä. 

Yhteistyötoimikunnassa käsitellään seuraavia asioita: 

− koko organisaatiota koskevat strategiat ja laajakantoiset kehittämishankkeet 

− keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 

− sairaanhoitopiirin henkilöstösuunnitelma 

− sairaanhoitopiirin osaamisen kehittämissuunnitelma ja sen seuranta 

− yhteistyöryhmiltä tulleet asiat 

− työpaikan riskien ja haittojen selvittämisen ja käsittelyn periaatteet 

− henkilöstöä koskevat tilastot ja tutkimustulokset 

− henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset sairaanhoitopiirin palveluraken-

teessa ja työn ja palveluiden järjestämisessä. 

Piirin johtaja toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana. 

 

 

HJ: ehdottaa hallituksen nimittävän seuraavat seitsemän varsinaista 

jäsentä varajäsenineen kuluvaa toimikautta varten: 

 

 Varsinainen jäsen  Varajäsen 

Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen    

Piirin johtaja Göran Honga  Talousjohtaja Lena Nystrand 

Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala  Vastuualueen johtaja Christian Kantola 

Hallintojohtaja Olle Gull  Talousjohtaja Lena Nystrand 

Työsuojelupäällikkö Timo Toivonen HR-suunnittelija Kerstin Granlund 

Johtajaylihoitaja Marina Kinnunen Ylihoitaja Tanja Jaakola 

HR-johtaja A-C Gröndahl  HR-suunnittelija Kerstin Granlund 

 

 

 

 

        jatkuu 
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Ammattijärjestöt nimittävät omat edustajansa varajäsenineen. 

Viranhaltijan vaihtuessa uusi viranhaltija saa automaattisesti 

paikan yhteistyötoimikunnassa. Jos tämä ei ole mahdollista, hal-

litus tekee uuden valinnan. 

 

HALL: Hallitus hyväksyi ehdotuksen jäseniksi yksimielisesti ja päätti, 

että hallituksen edustaja on Monica Sirén-Aura ja hänen henki-

lökohtainen varajäsenensä Barbro Kloo. 
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§ 171 Valtuuston varavaltuutetut, Vaasan kaupunki 

HJ 53 

Vaasan kaupunki on ilmoittanut kahden varavaltuutetun vaihtumisesta valtuustossamme. 

Asko Salmisen tilalle on tullut Heimo Hokkanen ja Lisen Sundqvistin tilalle Päivi Moisio. 

 

Vaasan kaupungin päätös 4.9.2017   LIITE § 171 

 

 

HJ: Todetaan, että Vaasan kaupunki on valinnut Vaasan sairaanhoi-

topiirin valtuustoon varavaltuutetuiksi Heimo Hokkasen Asko 

Salmisen tilalle ja Päivi Moision Lisen Sundqvistin tilalle. Päätös 

pannaan täytäntöön ja annetaan valtuustolle tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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§ 172 C-kaaren hankkiminen leikkaussaliin 

HJ 54 

Leikkaussalissa on ollut käytössä kolme c-kaarta (röntgenlaitetta) ja vanhin niistä on nyt 

mennyt rikki. Kyseinen c-kaari on vuodelta 1996, ja se on alun perin hankittu Selkämeren 

sairaalaan. Ongelmana on nyt se, että laite on niin vanha, etteivät korjauskulut ole hyväksyt-

tävissä, sillä kuvan laatu olisi korjauksen jälkeen riittämätön. Sairaalan sähköinsinöörit suo-

sittelevat sen vuoksi, ettei sitä korjata. Leikkaussalin kolmesta c-kaaresta yhtä lainataan jat-

kuvasti päiväkirurgialle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, ettei meillä enää ole c-kaarta varalla 

kiireellisiä toimenpiteitä varten. Tilanne ei ole hyväksyttävä. Meidän olisi pikimmiten kor-

vattava vanha c-kaari, ja vastuualueen johtaja ja osastonhoitaja puoltavat uuden laitteen 

hankintaa. Uusi c-kaari maksaa 110 000 euroa. Hankinta voidaan rahoittaa vuoden 2017 ta-

lousarviomäärärahoista. C-kaari ei sisälly talousarviossa hyväksyttyihin hankintoihin, miksi 

hallituksen on hyväksyttävä hankinta. 

 

 

HJ: Hallitus hyväksyy, että uusi c-kaari hankitaan heti ja että hankin-

ta rahoitetaan valtuuston vuodeksi 2017 hyväksymän kustannus-

kehyksen puitteissa. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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§ 173 Hallituksen kokousajat keväällä 2018 

HJ 55 

Hallitukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja: 

 

Maanantai 22.1. klo 9.00 

Maanantai 19.2. klo 9.00 

Maanantai 19.3. klo 9.00 

Maanantai 16.4. klo 9.00 

Maanantai 21.5. klo 9.00 

Maanantai 11.6. klo 9.00 

 

 

Valtuuston kokoukset voisivat olla 19.3. ja 18.6. klo 13.00. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus vahvistaa ehdotetut kokousajat. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

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

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 45 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 174/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 174/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 174/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 174/4 

 

 

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

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 



Asiasivu 20(36) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 175 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 175 Hallituksen selvitys arviointikertomuksen kommenteista vuonna 2016 

Shp:n joht. 46 

Valtuusto päätti arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä 29.5.2017 pyytää hallitukselta 

selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämistä kommenteista, jotka 

on annettu 14 suosituksen muodossa. Lisäksi valtuusto kehotti hallitusta huomioimaan seu-

raavassa talousarvio-, suunnitelma- ja tilinpäätösvalmistelussa arviointikertomuksen kom-

mentit. Tarkastuslautakunnan kootut kommentit ovat oheisessa liitteessä. 

 

Tarkastuslautakunnan kommentit vuoden 2016 arviointikertomuksessa 

       LIITE § 175 

 

Tarkastuslautakunta on koonnut huomionsa ja suosituksensa 14 kohdan luetteloksi. Luetta-

vuuden helpottamiseksi hallitus noudattaa selvityksessään samaa järjestystä kuin tarkastus-

lautakunta kommenteissaan. 

 

1) Hallitus jakaa tarkastuslautakunnan huolen siitä, että lainsäädännön kansallinen heikko-

tasoinen valmistelu on edennyt näin pitkälle, vaikka tietokannat ovat puutteellisia. 

2) Hallitus jatkaa työskentelyä siitä lähtökohdasta, että toiminta yritetään mahdollisimman 

pian sopeuttaa VKS 2025 -ohjelman tavoitteiden mukaiseksi. Kuten tarkastuslautakunta 

toteaa, tämä on saavutettu toiminnan tiukemmalla seurannalla. 

3) On totta, että 2025-ohjelman toteutumisastetta ei ole erikseen mitattu. Se johtuu siitä, et-

tä tavoitteet on jaoteltu toimintasuunnitelman vuositavoitteisiin.  

4) Tarkastuslautakunnan huomiot pitävät paikkansa. Tavoitteita ei toisaalta tule myöskään 

asettaa niin alas, että ne aina saavutetaan 100-prosenttisesti. Tärkeintähän on, että ta-

voitteiden toteutumisesta tehdään selvitys ja että toimintaa korjataan tai tavoitteita arvi-

oidaan uudelleen edellytysten muuttuessa. 

5) Tarkastuslautakunta on huomiossaan oikeassa; VKS:n hoitotulokset ovat kansallisissa 

vertailuissa hyviä. 

6) Sote-uudistus aiheuttaa kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille epävarmuutta. 

VKS 2025 -ohjelman tavoitteet on kuitenkin laadittu siitä lähtökohdasta, että VKS:ssa 

annettava erikoissairaanhoito on niin tehokasta kuin mahdollista riippumatta siitä, mil-

laiset perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon rakenteet tulevat olemaan. Toimenpide-

painotteinen erikoissairaanhoito on keskitettyä ja näyttää suurin piirtein samalta riip-

pumatta siitä, organisoiko sen kuntayhtymä vai maakunta. Tehokkaasti toimiva sairaala 

voidaan aina integroida muuhun hoitoon. 

7) Käytössä olevat mittarit ja ohjausjärjestelmät eivät saa muodostua liian monimutkaisiksi. 

Tavoite sairaalan tuottavuuden vertaamisesta vastaaviin sairaaloihin on helppo ymmär-

tää ja viestiä. Siinä on myös se hyvä puoli, että se on kansallisesti vakiintunut mittari.  

jatkuu 
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8) Jotkut tavoitteista ovat jatkossakin vuosikohtaisia. Vaikka mittareita on asetettu pitkiä 

ajanjaksoa varten, niitä on tarkistettava ympäristön muuttuessa. Talousarviovuoden mit-

tarithan ovat aina olleet tärkeimmät, sillä talousarvio on tärkein ohjausvälineemme. 

9) Sairaalan tavoite on olla jatkossakin edelläkävijä laatutyössä. 

10) Myös hallinnon ja huollon palvelualueet voivat hyvin käyttää samaa jaottelua kuin aiem-

min eli vuonna 2015.  

11) Tarkastuslautakunta on tehnyt hyvän valinnan antamalla vuoden tunnustuspalkinnon 

hoidon palveluyksikölle. 

12) Riskienhallintapolitiikka päivitetään ja sisäistä valvontaa kehitetään edelleen. 

13) Hallitus näkee psykiatrian integroinnin yhtenä kuntayhtymän tärkeimmistä tehtävistä. 

14) Hallitus pyrkii kaikilta osilta jatkamaan uudistamistyötä. 

 

 

SHP:n JOHT.: Hallitus antaa selvityksen valtuustolle. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 89 UNA-hankkeen pohjalta käynnistettävä asiakas- ja potilasjärjestelmien  

 uudistaminen 

 

Shp:n joht. 26  

Sairaanhoitopiirit, Kuntaliitto ja eräät suuret kaupungit ovat yhteis-työssä laatineet määritte-

lyjä tulevaisuuden tietojärjestelmiin sote-sektorilla ns. UNA-hankkeessa.  

UNA-hanke on päättynyt 1.6.2016 pidettyyn sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien joh-

tajien tilaisuuteen Kuntatalolla. Hanke saatiin loppuun aikataulussaan ja budjetissaan. Syn-

tyneiden määrittelyjen ylläpidosta, jatkokehittämisestä ja hyödyntämisestä uuden sukupol-

ven järjestelmien hankinnasta tulisi nyt tehdä päätöksiä. 1.6. tilaisuudessa osallistujat kan-

nattivat yksimielisesti työn jatkamista laajassa yhteistyössä.  

 

UNAn jatkohankkeesta tehty kuvaus ja esittelymateriaali ovat liitteinä. 

       LIITE  § 89 / 1 

 

UNA-tietojärjestelmäytimen kilpailutushankkeen päätavoitteena on valmistella ja toteuttaa 

UNA-tietojärjestelmäytimen hankinta, jossa kohteena ovat tulevaisuuden järjestelmäkoko-

naisuuden keskeiset toiminnallisuudet (mm. tiedonhallinta ja asiakkuudenhallinta). Nämä 

pohjautuvat UNA-hankkeen vaatimusmäärittelyihin.  

 

Lisäksi hankkeen tavoitteena on 

1. tarkentaa tietojärjestelmäytimen hankintastrategia sekä ensim-mäisen vaiheen sisältö 

hankintaa varten 

2. tarkentaa muut ensimmäisessä vaiheessa yhteisesti hankittavat kohteet ja valmistella 

näiden hankintojen käynnistämistä 

3. tarkentaa tietojärjestelmäytimen ja muiden hankintakohteiden vastuunjakoa sidoshank-

keiden mm. Kelan, ODA- ja Apotti-hankkeiden osalta 

4. suunnitella hankittavien ratkaisujen toteutus- ja käyttöönotto-malli sekä laatia toteutus- 

ja käyttöönottovaiheen suunnitelma 

5. koordinoida ja tukea konsortiokohtaisten kilpailutusten valmistelua ja toteutuksia 

 

Kansallisen uudistamisyhteistyön kohteena on 1. vaiheessa sote-palvelutuottajarajat ylittä-

vän toiminnanohjauksen määrittely ja hankinnan valmistelu. Tällä varmistetaan hoito- ja 

palveluvastuiden hallinta ja asiakkuudenhallinnan jatkuvuus palvelukokonaisuudessa sekä 

kattava näkymä asiakkaan kokonaistilanteeseen.  

 

Jatkotyöstä ja sen toimeenpanossa sekä kansallisen hanketoimiston perustamisesta ja toi-

minnasta vuosille 2016-2019 on tehty sopimusluonnos, joka on liitteenä. 

 

          jatkuu 
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Sopimusluonnos     LIITE § 89 /2 

 

Hanketoimisto vastaisi määrittelyjen ylläpidosta ja tarkentamisesta sekä hankintojen valmis-

telusta. Hanketoimiston kustannukset on esitetty liitteessä. 

 

UNA-jatkohankkeen kustannusarvio  LIITE § 89 / 3 

 

UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnasta laaditaan erillinen sopimus hankintaan osallistuvi-

en osapuolten välille. UNA-tietojärjestelmäytimen toteuttamisen alustava kustannusarvio 

vuosille 2016 - 2019 on 37,3 M€ sisältäen hanketoimiston kustannukset ja ydinjärjestelmän 

toteutuksen.  Päätösesitys ja sopimisluonnos koskevat tässä vaiheessa vain hanketoimiston 

kustannuksiin osallistumista. 

 

Sairaanhoitopiirien johtajien hallitus on kokouksessaan15.08.2016 päättänyt puoltaa UNA-

hankkeen eteenpäin viemistä ehdotetulla tavalla. Sote-rakenneuudistuksen osana käydään 

neuvotteluja valtiovallan kanssa kansallisesti hoidettavien ja alueellisesti hoidettavien järjes-

telmien välillä. Lopullisten järjestelmien hankinnasta ja rahoituksesta päätetään erikseen. 

 

 

SHP:n.JOHT: Hallitus päättää, että Vaasan sairaanhoitopiiri osallistuu UNA-

hankkeeseen ehdotetulla tavalla. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 176 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 176 UNA-hankkeen jatko ja UNA Oy:n perustaminen 

Shp:n joht. 47 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli sairaanhoitopiirin osallistumista UNA-

hankkeeseen kokouksessaan 29.08.2016 § 89. 
 

UNA-hanketta on viety suunnitelmien mukaan eteenpäin Tampereen yliopistosairaalan yh-

teyteen perustetun hanketoimiston toimesta. Tietojärjestelmäytimen ensimmäiset osat ovat 

valmiita kilpailutukseen ja eräillä sairaanhoitopiireillä on tarve saada uudet järjestelmät 

käyttöön nopeasti. 

 

Sairaanhoitopiirien johtajat kokoontuivat pohtimaan UNA-hankkeen jatkoa 4.10.2017.  

Kokouksessa todettiin että valtiovallan linjaukset tietojärjestelmäkokonaisuuksista puuttuvat 

vielä operatiivisella tasolla eikä linjauksia voida jäädä odottamaan, koska osalla sairaanhoi-

topiireistä on kehittämishankkeet siinä vaiheessa, että toiminta vaarantuu ellei järjestelmiä 

uudisteta. 

 

Kokousedustajista enemmistö kannatti linjausta, että UNA-hanke kannattaa yhtiöittää, jotta 

hankkeessa syntyvät immateriaaliset oikeudet ja omaisuus voidaan turvata rahoittaji-

en/osallistujien kannalta. Neuvottelut valtiovallan kanssa jatkuvat yhtiöittämisestä huoli-

matta. 

 

UNA Oy:n perustaminen 

  

Yhtä aikaa UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnan kanssa valmistellaan UNA Oy yhtiön pe-

rustamista YO-sairaaloiden ja muiden UNA yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden kes-

ken. Tavoitteena on ollut, että yhtiön perustamisesta olisi voitu päättää elokuussa 2017.  

Mm. UNA-ytimen hankinta tulisi perustettavan yhtiön tehtäväksi. Lisäksi tavoitteeksi tulee 

ottaa, että UNA-ytimen rakentamisen rahoitusta voitaisiin saada maakunta- ja sote-

uudistuksen yhteydessä perustettavien ICT-yhtiöiden kautta. 

 

Yhtiön tarkoituksena on: 

1) uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuutta modulaarisesti ja 

vaiheittain välttämällä pitkäaikaisia toimittaja- ja teknologiariippuvuuksia. 

2) lisätä markkinoilla olevien potentiaalisten toimijoiden joukkoa, pitää yllä kilpailua sekä 

edistää ekosysteemin muodostumista. 

3) edistää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kansallista kehitystä ja arkkiteh-

tuurityötä modernia ja avointa tietojärjestelmien kehitystä kohti. 

4) varmistaa asiakastiedon käytettävyys organisaatio- ja järjestelmäriippumattomasti. 

           jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Halllitus 176 3.11.2017 

 

 

 

 

Yhtiön alustava liiketoimintasuunnitelma   LIITE § 176 

 

SHP JOHT: Sairaanhoitopiirin hallitus: 

- päättää alustavasti mennä osakkaaksi UNA-hankkeen pohjalta perustetta-

vaan osakeyhtiöön 

- edellyttää, että osakeyhtiötä koskevat asiakirjat ja rahoitussopimukset tuo-

daan erikseen hallitukseen päätettäväksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 177 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 177 Laboratoriotoimintoja koskeva selvitys 

Shp:n joht. 48 

Julkinen sektori tuottaa noin 90 % laboratoriopalveluista Suomessa. Julkinen palvelutuotan-

to on konsolidoitunut usean sairaanhoitopiirin alueella siten, että koko Pohjois-Suomessa 

julkisista laboratoriopalveluista vastaa Nordlab, Itä-Suomessa Islab, Keski-Suomessa, Kanta-

Hämeessä ja Pirkanmaalla Fimlab sekä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa HUSLAB. Muilla 

alueilla palvelutuotannosta vastaa yksittäinen sairaanhoitopiiri tai jopa yksittäinen kunta. 

Suurista toimijoita vain Fimlab on julkisomisteinen yhtiö, muut ovat liikelaitoskuntayhty-

miä, liikelaitoksia tai tulosyksiköitä. 

 

Hankintalaki rajoittaa huomattavasti yksityisten terveydenhuolto-organisaatioiden mahdol-

lisuutta käyttää julkisia diagnostiikkapalveluja. Yli 15 vuoden ajan jatkunut julkisten labora-

torioiden konsolidaatiokehitys ja sillä saavutetut mittakaavaedut vaarantuvat, mikäli sote-

uudistuksessa palvelutuotantoa siirtyy suuremmassa määrin kilpailluille markkinoille. Jul-

kisten toimijoiden olisi volyymihyötyjensä ja kilpailukykynsä säilyttämiseksi kyettävä luo-

maan maakuntarajat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka tarjoavat edellytyksiä päällekkäisyyksi-

en poistamiselle ja osaamisresurssien nykyistä tehokkaammalle käytölle. Näin toimien voi-

daan vähentää myös palvelutuotannon haavoittuvuutta. 

 

Fimlab, NordLab, Islab ja SataDiag ovat sitoutuneet yhdessä selvittämään yhteistyön mah-

dollisuuksia uudessa markkinatilanteessa. Tarkoituksena on mm. selvittää, miten osapuolet 

voivat tarjota diagnostisia palveluita kilpailuille markkinoille sote-uudistuksen täytäntöön-

panon jälkeen soveltuvan kilpailu- ja hankintalainsäädännön mukaisesti. Lisäksi osapuolten 

yhteistyössä pyritään optimoimaan julkisen sektorin sisällä tarjottavien diagnostiikkapalve-

luiden kilpailukykyä mm. jakamalla parhaita käytäntöjä, keskinäistä asiantuntijuutta ja te-

kemällä ICT-yhteistyötä.  

 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erva-johtoryhmä keskusteli kehittämisvaihtoehdoista 

kokouksessaan 17.10.2017. Satakunnan sairaanhoitopiiri on SataDiag-liikelaitoksen osalta jo 

päättänyt mennä mukaan selvitykseen. Erva-johtoryhmä päätti, että vaihtoehtojen selvittä-

miseksi koko erva-alueella on järkevintä että myös Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoi-

topiirit menevät mukaan selvitystyöhön toiminnan turvaamiseksi. 

 

Selvitystyön toteuttamiseksi Vaasan sairaanhoitopiiri solmii kokouksessa esiteltävän aieso-

pimuksen Fimlab Oy:n kanssa. Selvitystyön tulokset ja mahdolliset esitykset toiminnan 

muuttamiseksi tuodaan myöhemmin hallituksen käsiteltäviksi. 

 

 

          jatkuu 
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Hallitus 177 3.11.2017 

 

 

 

 
SHP:n .JOHT.: Hallitus päättää 

 

- että Vaasan sairaanhoitopiiri osallistuu laboratoriotoiminnan yhtiöittämis-

selvityksiin muiden TYKS-erva sairaanhoitopiirien kanssa 

- solmii selvitystyötä koskevan aiesopimuksen Fimlab Oy:n kanssa 

- ottaa selvitysten jälkeen kantaa toiminnan organisointivaihtoehtoihin 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 178 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 178 Sairaanhoitopiirin johtajan siirtyminen eläkkeelle 

HJ 55 

Piirin johtaja Göran Honga on jättänyt eroanomuksensa siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle 

1.8.2018. Viimeinen virantoimituspäivä on 31.7.2018. 

 

Eroanomus      LIITE § 178 

 

 

SHP:n JOHT.: Hallitus päättää 

 

- merkitä eroanomuksen tiedoksi 

- ehdottaa valtuustolle, että piirin johtajalle myönnetään ero 1.8.2018 lähtien 

niin, että viimeinen virantoimituspäivä on 31.7.2018 

- julistaa viran avoimeksi valtuuston täytäntöönpanopäätöksen jälkeen. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 179 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 179 Johtajaylihoitajan työjärjestelyt 

Shp:n joht. 49 

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.   

 

Hallitus päätti kokouksessaan 28.8.2017, että Arja Tuomaala tekee ajalla 1.9.2017 - 

31.12.2017 50 % työpanoksella hoitotyön johtamisen ja kehittämisen tehtäviä.  

 

Päätösten jälkeen on sairaanhoitopiirin johtajan eläkkeelle siirtymisen ajankohta täsmenty-

nyt alkamaan 1.8.2018. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan jäädessä pitämään kertyneitä lomia ennen eläkkeelle siirtymistä 

siirtyy johtajaylihoitaja Marina Kinnunen hallituksen päätöksen mukaisesta hoitamaan 100 

% sairaanhoitopiirin johtajan viransijaisuutta. Tästä johtuen tarvitaan myös johtajaylihoita-

jalle viransijainen hoitamaan 100 % hänen tehtäviään. 

 

SHP:n JOHT: Hallitus päättää, että: 

1. johtajaylihoitaja Marina Kinnunen siirtyy hoitamaan sairaanhoi-

topiirin johtajan tehtäviä johtaja Göran Hongan lomien ajaksi 

1.1. - 31.7.2018 muutosjohtajan tehtävien lisäksi 

2. Marina Kinnuselle maksetaan sijaisuusajalta sairaanhoitopiirin 

johtajan palkka 

3. Arja Tuomaalan työaikaa ylihoitajana lisätään joulukuussa 50 

%:sta 100 % ja hänet nimitetään vs. johtajaylihoitajaksi 1.1.2018 

- 31.7.2018. 

4. Arja Tuomaalalle maksetaan johtajaylihoitajan palkka sijaisuus-

ajalta. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen, ja poistui asian käsittelyn ajaksi. 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 151 18.9.2017 

Hallitus 180 3.11.2017 

 

 

 

§ 151 Selvityksen käynnistäminen Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sai-

raalan 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. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        jatkuu 
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Hallitus 180 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 180 Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan röntgenyksiköiden yhdistämis-

selvityksen eteneminen 

JYL 15 

Hallitus antoi kokouksessaan (18.9.2017, §151) Vaasan sairaanhoitopiirin johtaville virka-

miehille tehtäväksi ryhtyä neuvotteluihin Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan 

röntgenyksiköiden mahdollisesta yhdistymisestä. 

 

Molempien sairaaloiden eri hallinnonalojen virkamiehet ovat tehneet selvittelyjä ja neuvotel-

leet keskenään. Sairaaloiden virkamiesjohto kävi asiassa yhteisen neuvottelun 23.10.2017. 

Molempien osapuolten yhteinen näkemys oli, että selvittelyjä pitää jatkaa, päämääränä mo-

lempien yksiköiden yhdistäminen vuoden vaihteessa 2017/2018 osaksi Vaasan keskussairaa-

lan organisaatiota. Kyseinen röntgenosasto toimii molemmilla paikkakunnilla ja tuottaa pal-

veluja myös Pietarsaaren sairaalalle. Jos yhdistyminen aiotaan toteuttaa jo vuodenvaihtees-

sa, on tärkeää edetä nopeasti toiminnan, talouden ja henkilöstöhallinnon selvittelyssä ja 

suunnittelussa, mukaan lukien myös mm. YT-neuvottelut Pietarsaaren röntgenosaston hen-

kilökunnan siirtämisestä vanhoina työntekijöinä osaksi Vaasan keskussairaalan röntgenosas-

ton henkilökuntaa. Asia tuodaan hallituksen päätettäväksi 11.12 pidettävään kokoukseen. 

 

 
JYL: ehdottaa, että hallitus valtuuttaa johtavat virkamiehet jatkamaan 

neuvotteluja ja kaikkia tarvittavia toimenpiteitä yksikköjen yh-

distämiseksi Vaasan keskussairaalan röntgenosastoksi vuoden-

vaihteessa 2017/2018. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 181 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 181 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 

1.1.2018-31.12.2018 

JYL 16 

TYKS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä on laadittu uuden asetuksen 

mukaisella tavalla Vshp:n ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2018. 

 

Oleellisimmat yksityiskohdat palvelutasopäätöksestä ovat seuraavat: 

-Palvelutaso on määritelty erva ensihoitokeskuksen toimesta siten että palvelutasotavoite on 

sama kaikilla sairaanhoitopiireillä 

-Palvelutasopäätöksen rakenne on sama TYKS-ervan alueella, ja myös KYS- ja TAYS-ervat 

käyttävät samaa pohjaa 

-Palvelutaso pysyy ennallaan, minuutit ovat määritetty 2016 toteuman mukaan 

-Palvelutasopäätöksen muuttuminen ei johda muutoksiin ensihoidon valmiudessa 

-Palvelutasopäätös on voimassa asetuksen mukaisesti vain vuoden, eli se päivitetään vuosit-

tain. Eli sitä ei enää tehdä kerralla koko valtuustokaudeksi. 

 

Kyseessä on siten palvelutason määrittelyn ja seurannan muutos, ei palvelutason muutos. 

 

Ensi vuoden osalta ongelmallista on asetuksen edellyttämä raportointi. Hätäkeskuksen tieto-

järjestelmä muuttuu Vaasassa loppukeväästä/alkusyksystä, ja STM alkaa tuottaa raportteja 

vasta siitä lähtien. Tällä hetkellä on epäselvää, kuinka palvelutason seuranta ja raportointi 

toteutuu siihen asti. 

 

Liitteenä uusi palvelutasopäätös sekä riskialuekartat. 

       LIITE § 181/1-2 

  

Palvelutasopäätös pitäisi hyväksyä hallituksessa ja edelleen valtuustossa. 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus hyväksyy Vshp:n kuntayhtymän ensihoi-

don palvelutasopäätöksen alalle 1.1.2018-31.12.2018 ja vie sen 

edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 182 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 182 Vaativan kuntoutuksen ja erityisgeriatrisen yksikön käynnistäminen 

JYH 10 

Hallitus päätti kokouksessaan 19.6.2017 § 106 ja § 107, että syksyn aikana valmistellaan vaa-

tivan kuntoutuksen ja psykogeriatrisen osaston käynnistäminen 1.1.2018. Osastojen toimin-

taa on suunniteltu kahden työryhmän toimesta ja tarvittavat YT- menettelyt ovat käynnissä 

sekä Vaasan kaupungin että Vaasan sairaanhoitopiirin toimesta.  

 

Osastojen käynnistämisessä ei ole kyse liikkeenluovuttamisesta vaan kahden uuden yksikön 

käynnistämisestä. Vaativa kuntoutus on erikoissairaanhoidon toimintaa ja psykogeriatrinen 

osasto on perusterveydenhuollon toimintaa. Psykogeriatrian osaston nimi on tarkentunut 

erityisgeriatriaksi. Molempiin yksiköihin on laadittu osaamistarpeisiin perustuvat henkilös-

tötarve -listat, jotka ohjaavat rekrytointia. Niille Vaasan kaupungin osastojen 8 ja 10 työnte-

kijöille, jotka täyttävät VSHP:n pätevyys- ja kielitaitovaatimukset, on tarjottu mahdollisuutta 

siirtyä vanhoina työntekijöinä VSHP:n palvelukseen (rajoitteena osaamistarpeeseen perus-

tuva henkilöstötarve). Henkilöstötarve ei ole sama kuin entisillä osastoilla 8 ja 10, koska 

käynnistyvä toiminta on erilaista ja hoitohenkilöstötarve on enemmän sairaanhoitajapainot-

teista. 

 

Suunnitelmien mukaan 22.1.2018 käynnistyy VSHP:n toimintana vaativan kuntoutuksen 

osasto, jonka henkilökunnan koulutus tapahtuu ajalla 15.- 19.1.2018. Erityisgeriatrinen osas-

to käynnistyy 19.3.2018 ja sen henkilökunnan koulutus tapahtuu ajalla 12. - 16.3.2018. Tällä 

hetkellä on käynnissä esimiesten ja lääkäreiden rekrytointiprosessi ja muut erikois- ja eri-

koistuvien lääkäreiden resurssien riittävyyden turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet. Muun 

henkilöstön osalta rekrytoinnit käynnistyvät sitten, kun YT-menettelyt on valmiita. 

 

 

JYH:  Eteneminen tiedoksi hallitukselle. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 183 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 183 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

Hallitusta informoitiin valtakunnallisen vertailututkimuksen tammi-elokuun 2017 tuloksista. 

Hallitusta informoitiin psykiatrian tilanteesta. 

Hallituksen kanssa keskusteltiin siitä, että omistajaohjaukselle ja konserninjohdolle laadi-

taan ohjeet. Hallitus suhtautui myönteisesti siihen, että ohjeita valmistellaan hallituksen 

konsernijaostoa varten. 

Hallitukselle kerrottiin presidenttiehdokas Tuula Haataisen vierailusta sairaalassa. 

Kokous Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kanssa pidetään 14.11. ravintola 

Almassa Seinäjoella.  

Hallituksen seuraava kokous on 18.12. Waskiassa, Vaskiluodossa. 

__________ 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    3.11.2017 

 

Muutoksenhakukiellot 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

165, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183 

 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

169, 170, 172, 176, 179 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

169, 170, 172, 176, 179 

 

 

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 lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

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

 


