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RESULTATRÄKNING – TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2017 
 

 

RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.

TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 189 038,5 219 486,6 215 082,0 175 908,6 81,8 %

Medl.komm. - jäsenkunnat 170 611,2 198 025,8 198 645,2 162 573,8 81,8 %

Övr. Komm. - muut kunnat 7 331,9 8 412,4 7 943,7 6 694,8 84,3 %

Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 7 577,5 8 986,8 9 360,6 7 754,1 82,8 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 3 070,8 3 163,0 3 842,5 3 024,5 78,7 %

Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 158,8 1 546,6 2 552,8 2 374,0 93,0 %

Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht. 200 845,5 233 183,1 230 837,9 189 061,1 81,9 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 96 739,2 115 790,7 111 601,0 89 004,2 79,8 %

Köp av tjänster - Palveluiden ostot 54 592,9 67 453,4 70 364,9 53 756,1 76,4 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 30 588,0 37 379,7 36 157,3 30 471,3 84,3 %

Övriga kostnader - Muut kulut 2 122,0 2 589,9 2 909,2 2 190,1 75,3 %

Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht. 184 042,0 223 213,7 221 032,3 175 421,6 79,4 %

VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 16 803,6 9 969,3 9 805,5 13 639,5 139,1 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 598,7 802,3 996,5 480,5 48,2 %

Årsbidrag - Vuosikate 16 204,9 9 167,0 8 809,0 13 159,0 149,4 %

Avskrivningar - Poistot 6 633,5 8 080,6 8 809,0 6 852,2 77,8 %

Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 9 571,4 1 086,4 0,0 6 306,7

 

 

PRESTATIONER – SUORITTEET 1.1.-31.10.2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUVUDPRODUKTER

PÄÄTUOTTEET

euro euro euro euro

Pkl besök - Pkl käynnit 260 380 62 871 082 256 609 62 735 266 211 818 52 932 319 82,5 84,4

Vårddagar - Hoitopäivät 20 111 13 200 039 20 155 11 764 958 14 403 8 663 575 71,5 73,6

Drg-paket - Drg-paketit 22 722 80 335 865 23 668 67 319 226 19 005 56 823 250 80,3 84,4

Outlierdagar - Outlierpäivät 8 357 5 933 640 9 266 5 753 750 8 005 4 879 750 86,4 84,8

Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.yleisl. 1 655 1 213 625 600 330 000 1 272 699 600 212,0 212,0

Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.akuuttilääk.964 530 200 900 495 000 1 742 958 100 193,6 193,6

Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 090 1 109 620 1 080 1 308 121 879 1 064 469 81,4 81,4

Patienthem - Potilaskoti Vilma 139 14 317 200 22 108 190 21 005 95,0 95,0

Kreditering av fakt. - Hyvitys lask. -9 570 000

155 638 387 149 728 430 126 042 067 84,2

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 38 241 047 37 592 000 27 169 437 72,3

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

antal 

lkm

antal 

lkm

antal 

lkm

antal 

lkm

Bokslut 2016 Budget 2017 Förv. 31.10.2017 Förv. %



 

  

 

LÖNER – PALKAT 

 

 
 

 
 

 
 

KOMMUNFAKTURERING - KUNTALASKUTUS 1.1.-31.10.2017 

 

  

Per personalgrupp Förv.-Tot Boksl-Tilinp BU-TA Förv.-Tot Förv.-Tot 31.10

Henkilöstöryhmittäin 31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 % 2016-2017

Läkarpersonal - Lääkärihenkilöstö 16 604 452 19 803 341 21 176 021 15 791 909 0,7 -4,9 %

Undersökningspersonal - Tutkimushenkilöstö 7 402 118 8 831 583 9 083 526 7 046 034 0,8 -4,8 %

Vårdpersonal – Hoitohenkilöstö 38 361 127 45 789 502 45 031 365 36 116 663 0,8 -5,9 %

Förvaltningspersonal – Hallintohenkilöstö 3 547 717 4 206 052 3 463 712 2 870 334 0,8 -19,1 %

Försörjningspersonal – Huoltohenkilöstö 7 740 939 9 225 855 8 850 876 7 317 635 0,8 -5,5 %

Övrlön/arvode – Muut palkat/palkkiot 2 239 421 2 974 454 621 050 2 294 591 3,7 2,5 %

Totalt - Yhteensä 75 895 775 90 830 787 88 226 551 71 437 167 0,8 -5,9 %

Läkarlöner o köptjänster Förv.-Tot Boksl-Tilinp BU-TA Förv.-Tot Förv.-Tot 31.10

Lääkäripalkat ja ostopalvelut 31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 % 2016-2017

Läkarlöner - Lääkäripalkat 16 604 452 19 803 341 21 176 021 15 791 909 74,6 -4,9 %

Utomst.läkararv. - Ulkop.lääkäripalkkiot 1 776 481 2 312 564 335 000 1 902 531 567,9 7,1 %

Köpta läkartjänster - Ostetut lääkäripalv. 2 565 868 3 063 486 1 425 100 2 244 004 157,5 -12,5 %

Totalt - Yhteensä 20 946 801 25 179 391 22 936 121 19 938 444 86,9 -4,8 %

Vårdpersonalens löner + anv.av HPY Förv.-Tot Boksl-Tilinp BU-TA Förv.-Tot Förv.-Tot 31.10

Hoitohenkilökunnan palkat + HPY:n käyttö 31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 % 2016-2017

Akutvård - Akuuttihoidon 9 248 621 10 966 235 10 584 976 8 749 932 82,7 % -5,4 %

Bäddavdelningar - Vuodeosastojen 8 286 358 9 828 443 9 054 243 7 968 293 88,0 % -3,8 %

Öppenvård - Avohoidon 5 130 934 6 118 074 7 051 970 5 140 389 72,9 % 0,2 %

Psykiatri - Psykiatrian 6 980 460 8 358 892 8 967 640 6 734 394 75,1 % -3,5 %

Kvinnor och barn - Naisten ja lasten 4 201 020 5 000 658 5 074 547 4 164 671 82,1 % -0,9 %

Läkare och sakkunniga - Lääkäreiden ja asiantuntijoiden 4 748 58 0 8 958 88,7 %

Sjukvårdens stödfunkitoner - Sairaanhoidon tuen  -290 349 -220 531 -1 696 807 -1 349 007 79,5 % 364,6 %

  vårdpersonalens löner  - hoitohenkilök.palkat TUKI 1 292 975 1 574 070 5 346 652 5 041 668 94,3 % 289,9 %

  användning av HPY - HPY:n käyttö -1 583 324 -1 794 602 -7 043 459 -6 390 675 90,7 % 303,6 %

Diagnostikcenter - Diagnostiikan 4 337 077 5 192 030 5 480 451 4 297 409 78,4 % -0,9 %

Förvaltning - Hallinnon 402 323 485 925 514 346 409 291 79,6 % 1,7 %

Försörjning - Huollon 59 935 59 717 0 -7 666 -112,8 %

Totalt - Yhteensä 38 361 127 45 789 502 45 031 365 36 116 663 80,2 % -5,9 %

Medlemskommuner Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. 31.10

Jäsenkunnat Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 2016-2017

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 % %

Kaskö - Kaskinen 1 996 713,75 2 230 032,61 2 102 953,13 1 642 346,45 78% -18 %

Korsnäs 2 267 453,24 2 612 733,24 2 696 686,23 2 265 701,79 84% 0 %

Kristinestad - Kristiinankaupunki 7 394 570,96 8 418 742,36 8 633 880,17 7 270 129,96 84% -2 %

Laihela - Laihia 9 689 393,31 11 087 182,42 11 055 583,61 8 547 624,57 77% -12 %

Larsmo - Luoto 3 305 874,77 3 950 395,78 3 959 101,51 3 093 424,90 78% -6 %

Malax - Maalahti 6 952 772,21 7 961 676,95 7 695 823,26 6 430 778,63 84% -8 %

Korsholm - Mustasaari 20 744 814,47 23 697 259,98 23 141 016,54 19 013 544,45 82% -8 %

Närpes - Närpiö 9 469 351,02 10 710 893,35 10 486 424,52 8 966 517,28 86% -5 %

Jakobstad - Pietarsaari 14 230 677,11 17 238 064,66 15 900 868,67 14 378 897,78 90% 1 %

Pedersöre 7 546 359,16 8 853 404,31 8 509 738,13 7 320 040,85 86% -3 %

Nykarleby - Uuusikarlepyy 4 993 847,18 6 011 769,83 5 684 419,66 5 114 467,64 90% 2 %

Vasa - Vaasa 79 978 498,34 91 434 651,09 90 042 338,01 75 543 341,01 84% -6 %

Vörå - Vöyri 7 566 187,48 8 575 358,79 8 736 331,46 6 358 882,09 73% -16 %

Totalt - Yhteensä 176 136 513,00 202 782 165,37 198 645 164,90 165 945 697,40 84% -6 %



 

  

 

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 59 991 340 72 199 856 66 559 576 53 200 270 79,9 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 55 498 326 67 137 238 61 418 589 49 469 771 80,5 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 4 487 910 5 057 514 5 131 987 3 729 949 72,7 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 9 355 13 539 13 400 4 037 30,1 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 661 125 840 617 779 000 629 350 80,8 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     60 661 820 73 054 012 67 351 976 53 833 657 79,9 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          7 747 049 9 979 049 9 613 400 6 275 836 65,3 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 5 002 617 6 123 316 5 992 699 5 868 211 97,9 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 46 603 163 53 551 987 51 745 876 44 377 004 85,8 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 59 352 829 69 654 352 67 351 976 56 521 051 83,9 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 308 991 3 399 660 0 -2 687 393

Resultat - Tulos 1 308 991 3 399 660 0 -2 687 393

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -3 053 819

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  1 308 991 345 841 0 -2 687 393  
 

 
 

 
 

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET

MEDISIININEN VASTUUALUE

euro euro euro euro

Pkl besök - Pkl käynnit 91 713 28 159 832 91 273 28 245 528 74 008 23 530 532 81,1 83,3

Drg-paket - Drg-paketit 8 382 31 223 337 9 048 25 923 678 7 009 21 063 160 77,5 81,3

Outlierdagar - Outlierpäivät 5 543 3 516 850 5 825 3 178 580 5 129 2 840 290 88,1 89,4

Patienthem - Potilaskoti 135 13 905 200 22 108 186 20 562 93,0 93,0

62 913 924 57 369 895 47 454 544 82,7

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 9 255 395 9 023 000 5 763 258 63,9

Bokslut 2016

Tilinpäätös 2016

antal 

lkm

Förv. %

Tot. %

Förv. 31.10.2017Budget 2017

Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017

antal 

lkm

antal 

lkm

antal 

lkm

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Inremedicin tot - Sisätaudit yht 3 426 132 5 583 000 4 524 073 5 927 524 -24,3 %

Inremedicin - Sisätaudit 2 516 923 4 283 000 3 369 108 4 455 364 -25,3 %

Kardiologi - Kardiologia 909 209 1 300 000 1 154 965 1 472 161 -21,3 %

Hudsjukdomar - Ihotaudit 148 375 230 000 185 154 259 346 -19,9 %

Onkologi - Onkologia 667 383 1 160 000 905 917 1 140 918 -26,3 %

Neurologi - Neurologia 1 245 032 1 835 000 1 401 921 1 741 201 -11,2 %

Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 276 337 215 000 144 029 186 406 91,9 %

Totalt - Yhteensä 5 763 258 9 023 000 7 161 094 9 255 395 -19,5 %



 

  

 

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 65 394 717 80 421 840 72 951 691 60 004 601 82,3 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 63 405 767 78 091 984 71 376 619 58 307 673 81,7 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 1 986 600 2 323 816 1 570 072 1 696 929 108,1 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 28 917 34 116 36 000 26 366 73,2 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 1 223 436 1 594 914 1 411 500 1 284 747 91,0 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     66 647 071 82 050 870 74 399 191 61 315 714 82,4 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          14 666 315 18 675 155 19 471 800 13 806 577 70,9 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 1 286 973 1 675 562 1 478 200 1 217 620 82,4 %

Hyror - Vuokrat 1 047 1 416 0 1 668

Interna kostnader - Sisäiset kulut 49 729 605 56 024 409 53 449 191 45 462 235 85,1 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 65 683 940 76 376 541 74 399 191 60 488 100 81,3 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 963 131 5 674 329 0 827 614

Resultat - Tulos 963 131 5 674 329 0 827 614

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -5 097 090

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  963 131 577 239 0 827 614
 

 

 
 

 

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET

OPERATIIVINEN VASTUUALUE

antal antal antal antal 

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 78 250 16 547 584 78 060 15 951 168 65 854 13 472 609 84,4 84,5

Drg-paket - Drg-paketit 12 866 44 336 457 13 298 37 645 679 10 601 31 918 950 79,7 84,8

Outlierdagar - Outlierpäivät 2 136 1 576 570 2 511 1 431 270 2 297 1 326 290 91,5 92,7

Patienthem - Potilaskoti 4 412 4 442

62 461 023 55 028 117 46 718 291 84,9

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 17 978 809 18 732 000 13 274 841 70,9

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

Bokslut 2016 Förv. %Budget 2017 Förv. 31.10.2017

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Kirurgi tot - Kirurgia yht 8 118 621 12 184 000 8 770 634 11 015 312 -7,4 %

Kirurgi - Kirurgia 2 477 096 4 368 000 3 349 991 4 117 831 -26,1 %

Ortopedi - Ortopedia 2 259 114 2 929 000 2 459 814 3 213 004 -8,2 %

Urologi - Urologia 385 148 247 000 240 197 370 045 60,3 %

Gastrokirurgi - Gastrokirurgia 940 265 1 335 000 1 172 362 1 466 131 -19,8 %

Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir. 344 881 355 000 292 526 354 741 17,9 %

Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir. 1 712 117 2 950 000 1 255 744 1 493 559 36,3 %

Gynekologi - Naistentaudit 2 609 220 3 261 000 2 547 343 3 323 867 2,4 %

Ögonsjukdomar - Silmätaudit 539 126 552 000 448 217 565 667 20,3 %

Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut 623 332 850 000 664 742 892 499 -6,2 %

Mun- o käksjukdomar -  Suu- ja leukasair. 128 116 230 000 226 923 306 292 -43,5 %

Fysiatri - Fysiatria 1 256 426 1 655 000 1 436 467 1 875 171 -12,5 %

Totalt - Yhteensä 13 274 841 18 732 000 14 094 327 17 978 809 -5,8 %



 

  

 

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 13 561 934 16 701 220 15 822 591 12 855 161 81,2 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 13 028 646 16 094 047 15 448 292 12 561 952 81,3 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 533 288 607 173 374 299 293 210 78,3 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 380 464 500 506 101,2 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 139 609 169 265 156 000 122 771 78,7 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     13 701 923 16 870 949 15 979 091 12 978 438 81,2 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          4 980 321 6 596 997 6 051 000 4 909 294 81,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 174 668 463 993 216 000 350 365 162,2 %

Hyror - Vuokrat 0 0 0 0

Interna kostnader - Sisäiset kulut 8 079 160 9 671 677 9 712 091 8 144 628 83,9 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 13 234 149 16 732 667 15 979 091 13 404 287 83,9 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 467 774 138 282 0 -425 849

Resultat - Tulos 467 774 138 282 0 -425 849

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -124 214

**** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  467 774 14 068 0 -425 849
 

 

 
 

 

 
 

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN

LASTEN VASTUUALUE

antal antal antal antal

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 13 773 4 502 208 14 170 4 233 079 11 790 3 400 815 83,2 80,3

Drg-paket - Drg-paketit 1 474 4 774 594 1 322 3 749 869 1 395 3 841 140 105,5 102,4

Outlierdagar - Outlierpäivät 678 840 220 930 1 143 900 579 713 170 62,3 62,3

10 117 022 9 126 848 7 955 125 87,2

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 6 586 076 6 040 000 4 893 423 81,0

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

Bokslut 2016 Budget 2017 Förv. 31.10.2017 Förv. %

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht 4 471 635 5 693 000 4 746 541 6 274 911 -5,8 %

Barnsjukdomar - Lastentaudit 3 718 903 4 681 000 4 013 233 5 275 817 -7,3 %

Barnkirurgi - Lastenkirurgia 752 732 1 012 000 733 307 999 094 2,6 %

Barnneurologi - Lastenneurologia 421 788 347 000 225 024 311 165 87,4 %

Totalt - Yhteensä 4 893 423 6 040 000 4 971 565 6 586 076 -1,6 %



 

  

 

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 21 761 123 26 795 569 24 519 210 19 457 867 79,4 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 21 451 910 26 393 289 24 060 881 18 926 384 78,7 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 309 213 399 280 458 329 531 483 116,0 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 193 095 234 079 235 000 182 808 77,8 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 0 0

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     21 954 218 27 029 647 24 754 210 19 640 675 79,3 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          3 266 859 4 432 365 4 033 000 3 167 412 78,5 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 9 485 11 878 15 100 6 916

Interna kostnader - Sisäiset kulut 18 709 351 21 336 700 20 706 109 16 312 705 78,8 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 21 985 695 25 780 943 24 754 210 19 487 032 78,7 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -31 477 1 248 705 0 153 643

Resultat - Tulos -31 477 1 248 705 0 153 643

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -1 121 676

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  -31 477 127 029 0 153 643  
 

 
 

 
 

 

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET

PSYKIATRIAN VASTUUALUE

antal antal antal antal

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 42 475 9 400 597 39 122 8 957 253 33 977 7 798 011 86,8 87,1

Vårddagar - Hoitopäivät 20 111 13 200 039 20 155 11 764 958 14 403 8 663 575 71,5 73,6

22 600 636 20 722 211 16 461 586 79,4

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 4 194 933 3 797 000 2 996 281 78,9

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

Bokslut 2016 Budget 2017 Förv. 31.10.2017 Förv. %

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Psykiatri - Psykiatria 2 675 182 3 485 000 2 815 353 3 761 528 -5,0 %

Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 173 634 251 000 177 463 307 019 -2,2 %

Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 147 465 61 000 96 222 126 386 53,3 %

Totalt - Yhteensä 2 996 281 3 797 000 3 089 037 4 194 933 -3,0 %



 

  

 

ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 7 007 701 8 161 859 7 481 360 7 694 155 102,8 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 2 463 461 3 054 704 7 072 338 7 250 954 102,5 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 14 875 24 575 409 022 443 201 108,4 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 240 198 0 2 969

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 0 0

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     7 007 941 8 162 057 7 481 360 7 697 123 102,9 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          179 358 226 032 1 500 245 138

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 10 032 11 827 23 000 18 791

Interna kostnader - Sisäiset kulut 6 482 859 7 731 383 7 456 862 7 105 870 95,3 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 6 672 249 7 969 242 7 481 361 7 369 798 98,5 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 335 691 192 815 0 327 325

Resultat - Tulos 335 691 192 815 0 327 325

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -173 200

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  335 691 19 615 0 327 325
 

 

 
 

 
 

 

 

 

AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN

VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE

antal antal antal antal

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 34 169 4 260 861 33 984 5 348 239 26 189 4 730 352 77,1 88,4

Andn.förl. - Heng.halv.pot. 1 090 1 109 620 1 080 1 308 121 879 1 064 469 81,4 81,4

Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.yleisl. 1 655 1 213 625 600 330 000 1 272 699 600 212,0 212,0

Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.akuuttilääk964 530 200 900 495 000 1 742 958 100 193,6 193,6

7 114 306 7 481 360 7 452 521 99,6

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 225 834 241 634

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

Bokslut 2016 Budget 2017 Förv. 31.10.2017 Förv. %

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Övrigt/allmänmed. - Muut/yleislääketiede 241 634 178 310 225 834 35,5 %

Totalt - Yhteensä 241 634 178 310 225 834 35,5 %



 

  

 

SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 21 771 29 283 15 800 22 414 141,9 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 193 242 1 428 832 1 465 000 1 474 418 100,6 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   2 167 487 2 045 011 2 615 000 2 174 167 83,1 %

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 0 2 000

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 46 529 473 53 924 402 51 405 025 44 631 821 86,8 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     49 911 974 57 427 528 55 500 825 48 304 819 87,0 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 12 224 577 14 530 262 12 485 944 9 699 546 77,7 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          9 442 618 10 839 399 11 915 862 9 794 307 82,2 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 7 548 229 9 110 880 9 129 000 7 446 680 81,6 %

Hyror - Vuokrat 12 895 14 096 10 600 17 355 163,7 %

Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 100

Interna kostnader - Sisäiset kulut 17 605 390 21 156 266 20 363 291 17 489 671 85,9 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 46 833 709 55 650 901 53 904 697 44 447 659 82,5 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 3 078 265 1 776 627 1 596 128 3 857 161 241,7 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 433 807 156 382 33 800 28 333 83,8 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 345 634 1 620 245 1 562 328 1 213 660 77,7 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  1 298 824 0 0 2 615 167
 

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 13 069 26 482 44 300 27 952 63,1 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 679 379 3 155 902 3 314 600 2 607 925 78,7 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   4 689 4 689 0 10 000

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 200 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 26 239 437 29 756 245 30 290 796 24 755 952 81,7 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     28 940 363 32 959 188 33 669 896 27 416 389 81,4 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 7 144 636 8 551 238 8 498 298 6 755 132 79,5 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          763 299 1 010 755 1 407 100 1 137 407 80,8 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 3 881 252 4 796 226 4 880 000 3 812 571 78,1 %

Hyror - Vuokrat 40 558 51 086 46 700 57 031 122,1 %

Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 13

Interna kostnader - Sisäiset kulut 14 138 853 17 189 240 17 495 560 13 917 174 79,5 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 25 968 597 31 598 545 32 327 658 25 679 328 79,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 971 766 1 360 643 1 342 238 1 737 061 129,4 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 864 097 112 779 17 900 15 166 84,7 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 026 387 1 247 864 1 293 515 1 082 267 83,7 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  1 081 282 0 30 823 639 627
 

 

 



 

  

 

SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat  Bokslut       Budget         Förverkligat Förv. 

VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 0 0 133

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 138 743 2 543 954 2 657 300 2 190 733 82,4 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   0 0 0 5 000

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 100 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 22 214 608 25 137 353 23 263 665 21 364 673 91,8 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     24 353 352 27 681 307 25 921 065 23 560 538 90,9 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 9 322 289 11 154 772 9 380 081 7 313 917 78,0 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          367 975 459 578 867 699 657 793 75,8 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 427 099 1 727 961 1 737 150 1 616 012 93,0 %

Hyror - Vuokrat 1 998 2 152 6 400 1 386 21,7 %

Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 0 0

Interna kostnader - Sisäiset kulut 11 450 769 13 755 149 13 382 123 12 412 783 92,8 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 22 570 131 27 099 612 25 373 453 22 001 891 86,7 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 783 221 581 695 547 612 1 558 648 284,6 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 873 241 77 902 18 600 15 417 82,9 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 418 810 503 793 529 011 419 715 79,3 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  491 170 0 0 1 123 517
 

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 2 509 3 386 100 2 211 2211,4 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 904 664 1 064 282 1 121 600 884 103 78,8 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   0 0 0 5 000

Hyror - Vuokrat 0 0 0 5 952

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 400 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 12 519 635 14 907 783 15 100 010 11 303 349 74,9 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     13 426 809 15 975 450 16 222 110 12 200 615 75,2 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 5 284 884 6 268 588 5 528 585 4 179 120 75,6 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          226 103 255 980 521 492 383 689 73,6 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 783 671 691 148 869 980 577 686 66,4 %

Hyror - Vuokrat 2 419 3 053 3 000 2 661 88,7 %

Övriga kostnader - Muut kulut 100 105 104,8 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 6 970 538 8 433 872 8 965 045 7 864 680 87,7 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 13 267 616 15 652 641 15 888 202 13 007 940 81,9 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 159 193 322 809 333 908 -807 326 -241,8 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 408 449 50 102 7 200 5 917 82,2 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 229 177 272 708 326 708 232 140 71,1 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  -478 433 0 0 -1 045 383
 

 

 



 

  

 

SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 11 941 20 148 800 2 783 347,9 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 345 776 411 729 416 200 298 827 71,8 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   173 133 279 844 287 511 141 845 49,3 %

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 27 880 35 346 0 0

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 20 998 353 23 658 631 22 327 571 17 547 849 78,6 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     21 557 082 24 405 698 23 032 082 17 991 304 78,1 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 9 097 619 10 903 703 9 390 942 7 033 918 74,9 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          277 581 390 191 761 939 518 826 68,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 168 588 210 583 213 300 142 128 66,6 %

Hyror - Vuokrat 8 230 16 230 30 500 8 230 27,0 %

Övriga kostnader - Muut kulut 24 800 27 433 0 24

Interna kostnader - Sisäiset kulut 10 937 439 12 747 748 12 539 000 10 410 603 83,0 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 20 514 257 24 295 888 22 935 681 18 113 729 79,0 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 042 825 109 810 96 401 -122 426 -127,0 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 658 704 51 281 3 400 2 834 83,4 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 78 491 94 194 93 002 77 461 83,3 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  305 630 -35 665 0 -202 720
 

 

 

SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 055 248 1 185 795 1 301 600 976 119 75,0 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 0 0 0 0

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   0 157 0 22 500

Hyror - Vuokrat 0 0 0 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 12 286 13 950 200 8 979

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 10 395 830 12 655 584 18 043 160 17 290 837 95,8 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     11 463 364 13 855 485 19 344 960 18 298 435 94,6 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 7 842 706 9 349 594 14 242 854 12 117 687 85,1 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          216 190 255 023 799 368 730 629 91,4 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 804 380 2 188 774 2 236 000 2 173 636 97,2 %

Övriga kostnader - Muut kulut 455 -13 271 831

Interna kostnader - Sisäiset kulut 1 674 421 1 987 311 1 956 551 1 978 596 101,1 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 11 538 151 13 767 432 19 234 773 17 001 377 88,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -74 787 88 053 110 187 1 297 057 1177,1 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 9 696 20 495 3 400 2 583 76,0 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 56 140 67 558 137 612 70 964 51,6 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  -140 623 0 -30 825 1 223 510
 

 

 



 

  

 

DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 3 715 511 4 474 548 4 471 800 3 723 570 83,3 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 021 2 535 2 000 1 368 68,4 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   0 0 0 0

Hyror - Vuokrat 8 161 9 361 10 100 7 561 74,9 %

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 130 30 130 0 60 078

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 16 512 852 19 081 569 18 548 809 16 434 979 88,6 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     20 238 675 23 598 143 23 032 709 20 227 556 87,8 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 8 797 142 10 579 424 9 696 687 7 740 672 79,8 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          2 519 791 2 866 939 2 846 913 2 992 513 105,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 2 562 084 3 081 260 3 085 400 2 541 563 82,4 %

Hyror - Vuokrat 23 774 28 586 46 400 24 989 53,9 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 4 344 513 5 482 736 5 588 812 4 653 174 83,3 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 18 247 303 22 038 945 21 264 212 17 952 910 84,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 991 372 1 559 198 1 768 497 2 274 646 128,6 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 68 768 93 949 14 800 12 500 84,5 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 206 679 1 465 248 1 753 696 1 231 154 70,2 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  715 924 0 0 1 030 992
 

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Förverkligat  Bokslut       Budget         Förverkligat Förv. 

LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALUEToteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 37 641 49 053 45 000 32 359 71,9 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 25 762 29 531 29 000 23 586 81,3 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   18 960 23 678 0 7 500

Hyror - Vuokrat 0 0 0 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 300 24 562 1 100 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 26 355 629 31 702 456 30 288 177 25 240 137 83,3 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     26 438 292 31 829 281 30 363 277 25 303 582 83,3 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 22 261 912 26 736 012 26 454 840 21 031 795 79,5 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          1 562 418 1 962 346 995 800 1 840 442 184,8 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 37 914 42 148 81 100 35 345 43,6 %

Hyror - Vuokrat 5 520 5 520 0 1 094

Interna kostnader - Sisäiset kulut 2 519 561 3 023 243 2 757 047 2 351 203 85,3 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 26 387 325 31 769 269 30 288 787 25 259 878 83,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 50 967 60 012 74 490 43 704 58,7 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 10 827 11 803 2 700 2 167 80,2 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 40 140 48 209 71 790 50 880 70,9 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  1 0 0 -9 343
 



 

  

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 108 736 1 339 883 1 395 900 1 035 436 74,2 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 385 512 0 364

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   28 673 33 116 30 000 26 676 88,9 %

Hyror - Vuokrat 487 256 600 849 876 400 546 959 62,4 %

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 560 873 703 114 596 204 583 472 97,9 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 31 267 678 38 692 774 38 388 413 31 987 735 83,3 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     33 453 601 41 370 249 41 286 917 34 180 643 82,8 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 10 371 459 12 352 398 11 589 248 9 557 450 82,5 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          3 466 169 4 175 560 5 004 600 3 608 180 72,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 4 552 945 5 726 305 5 768 130 4 380 166 75,9 %

Hyror - Vuokrat 369 034 438 399 492 500 359 382 73,0 %

Övriga kostnader - Muut kulut 1 233 096 1 489 213 1 589 400 1 214 636 76,4 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 12 073 286 14 368 358 13 787 810 11 376 280 82,5 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 32 065 990 38 550 233 38 231 688 30 496 093 79,8 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 387 611 2 820 016 3 055 229 3 684 549 120,6 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 405 177 448 923 102 900 85 667 83,3 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 896 945 2 332 822 2 952 329 2 403 909 81,4 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  -914 511 38 272 0 1 194 974
 

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

HALLINNON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 15 355 291 8 077 719 20 472 245 16 873 532 82,4 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 14 762 675 7 249 665 19 268 445 16 057 038 83,3 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 0 0 0 0

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 55 502 67 159 70 000 56 062 80,1 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   677 845 776 529 910 000 631 825 69,4 %

Hyror - Vuokrat 3 245 3 520 0 6 765

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 54 843 109 856 1 048 100 1 137 651 108,5 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 12 219 876 12 411 270 9 883 587 8 238 482 83,4 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     28 366 603 21 446 053 32 383 932 26 944 317 83,2 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 4 391 942 5 364 758 4 333 505 3 574 932 82,5 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          4 910 809 5 328 019 6 073 400 3 688 067 60,7 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 338 069 1 517 796 432 200 283 581 65,6 %

Hyror - Vuokrat 96 285 115 667 130 800 92 652 70,8 %

Övriga kostnader - Muut kulut 301 842 410 340 552 825 407 933 73,8 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 15 958 635 18 072 784 19 980 345 16 976 079 85,0 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 26 997 582 30 809 365 31 503 075 25 023 244 79,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 369 021 -9 363 312 880 857 1 921 073 218,1 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut -3 134 108 -221 275 791 800 309 952 39,1 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 335 112 427 963 89 057 70 090 78,7 %

Resultat - Tulos 4 168 017 -9 570 000 0

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille 9 570 000

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  4 168 017 0 0 1 541 031
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA 

Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 1 - 10.2017 2017/2016 % 2016 2015 2014

VARSINAIS-SUOMEN SHP 6 533 081 93,7 % 6 973 241 4 768 527 3 512 449

PIRKANMAAN SHP 4 972 989 62,7 % 7 933 086 9 050 390 9 477 372

HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP 2 730 366 54,1 % 5 050 209 5 510 228 4 898 518

POHJOIS-POHJANMAAN SHP 1 032 361 82,0 % 1 258 502 908 129 832 817

POHJOIS-SAVON SHP 73 826 137,9 % 53 550 123 217 305 856

STOCKHOLM CARE AB 296 502 0 0 0

AKADEMISKA SJUKHUSET 0 0 43 838 7 261

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 0,0 % 210 2 035 0

Univ.sjukhus - YO-sairaalat 15 639 125 73,5 % 21 268 798 20 406 365 19 034 273

Övriga sjukhus - Muut sairaalat 1 - 10.2017 2017/2016 % 2016 2015 2014

KESKI-POHJANMAAN SHP 5 233 674 77,0 % 6 796 194 6 259 525 4 663 910

VANHAN VAASAN SAIRAALA 1 786 789 94,3 % 1 894 830 2 775 403 2 776 424

ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI 1 630 938 70,0 % 2 328 936 2 435 393 1 765 446

STADEN JAKOBSTAD 1 543 458 59,2 % 2 608 757 2 446 788 2 804 554

NIUVANNIEMEN SAIRAALA 275 050 60,6 % 453 643 372 352 251 167

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L. 234 886 73,2 % 320 685 439 946 117 734

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 205 850 60,6 % 339 485 163 402 209 127

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY 54 518 83,7 % 65 123 38 407 31 309

ORTON OY 47 339 87,1 % 54 341 97 093 87 405

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 9 664 132,2 % 7 311 5 890 14 868

ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR. 0 0,0 % 5 653 283 640 386 046

11 022 166 74,1 % 14 874 958 15 317 838 13 107 990

muut 508 147 24,2 % 2 097 291 854 646 900 969

ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat 11 530 312 67,9 % 16 972 249 16 172 484 14 008 959

Totalt - Yhteensä 27 169 437 71,0 % 38 241 047 36 578 849 33 043 232
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OHJE OMISTAJAOHJAUKSESTA 

 

 
1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka 
 
Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen 
toiminta ja varmistaa kuntayhtymän pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja 
hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjännitteisyys ja pääomien käytön 
tehokkuus. 
 
Omistajapolitiikalla ohjataan käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten 
hankintaa, hoitoa ja luovutusta koskevaa päätöksentekoa kuntayhtymässä sekä linjauksia, 
jotka koskevat toiminnan ulkoistamista yhteisöille. 
 
Omistajapolitiikassa määritetään kuntayhtymän strategisesti tärkeät omistukset, asetetaan 
sitoutuneen pääoman tuottotavoitteet ja muut tavoitteet, määritellään palvelutuotannon 
tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritetään vastuut omaisuuden käytössä ja 
omistukseen liittyvässä raportoinnissa.  
 
Kuntayhtymän omistajapoliittiset tavoitteet on määritelty tarkemmin valtuuston 
päättämissä omistajapolitiikan linjauksissa, ja niiden on tuettava valtuuston vahvistamaa 
toiminnan strategiaa. Mainitut tavoitteet on kirjattava myös osakassopimuksiin ja/tai 
palvelusopimuksiin, jotka koskevat tytäryhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuuksia. 
 
2. Ohjeen tarkoitus ja tavoite 
 
Ohjeella luodaan kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti puitteet omistajaohjaukselle 
yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus. 
Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa. 
Ohjeella pyritään mainittujen yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen kuntayhtymän 
toiminnassa, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kuntayhtymän yhteisöstä saaman 
tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. 
 
3. Soveltamisala 

 
Ohje koskee kuntayhtymää ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymän 
osakkuusyhteisöissä kuntayhtymän edustajien tulee pyrkiä siihen, että tämän ohjeen 
periaatteita noudatetaan soveltuvin osin myös näissä yhteisöissä.  
 
Kuntayhtymän tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt todetaan kunkin vuoden tilinpäätöksessä 
taseen liitetiedoissa. 

 
4. Ohjeen käsittely ja hyväksyminen 
 
Ohjeen hyväksyy kuntayhtymän hallitus sairaanhoitopiirin hallintosäännön §:n 18 
mukaisesti. 
 
Ohje käsitellään ja hyväksytään kuntayhtymän määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen 
yhtiökokouksessa ja hallituksessa. 
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5. Ohjeen sitovuus 
 
Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan 
tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai 
yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). Ohjeeseen perustuvien 
yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, kuten 
kirjanpitolainsäädännön tai muun lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa 
lainsäädäntöä.  
 
6. Kuntayhtymän toimielinten toimivallanjako 
 
Seuraavassa kuvattu toimivallanjako perustuu lainsäädäntöön, kuntayhtymän 
perussopimukseen, valtuuston hyväksymään hallintosääntöön ja hallituksen päätöksiin. 
 
Valtuusto 

- määrittelee kuntayhtymän tavoitteet ja sen mukaiset omistajapolitiikan linjaukset 
- päättää kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista 

tavoitteista  
- hyväksyy konserniohjeet hallintosäännön §:n 18 mukaisesti. 

 
Hallitus 

- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä 
- määrittelee kuntayhtymän strategiset tytär- ja osakkuusyhteisöt 
- antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta 

kuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä 
- antaa omistajaohjausta koskevan ohjeen valtuuston hyväksymän hallintosäännön 

puitteissa.  
 
Omistajaohjauksen hoitamiseksi hallitus on siirtänyt toimivaltaansa alaiselleen erilliselle 
jaostolle, omistajaohjausjaostolle. 
Jaoston tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään tarkemmin alla.  
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 

- johtaa kuntayhtymän hallituksen alaisena kuntayhtymän konsernipolitiikkaa 
- seuraa kuntayhtymän omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa 

kuntayhtymän hallitukselle. 
 

 
Omistajaohjausjaosto 
 
Jaosto 
 

- nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin 
kokouksiin yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus 

- antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää 
edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin 

- seuraa kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa 
ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön 
johdolle ja raportoi tarvittaessa kuntayhtymän hallitukselle 

- järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinnan ja valvoo, että sopimukset 
ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin 



- raportoi jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen 
toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin. 
Vuosikertomuksiin on sisällyttävä tietoa ainakin asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta ja mahdollisesta muuttumisesta, tehdystä riskianalyysistä ja 
yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta.  

 
Jaostossa on kolmesta viiteen jäsentä, joista kolme on kuntayhtymän hallituksen jäsentä. 
Yksi hallituksen jäsenistä nimitetään puheenjohtajaksi. 
Jaostoon kuuluu lisäksi asiantuntijoina sairaanhoitopiirin johtaja, hallintojohtaja ja juristi. He 
muodostavat myös kuntayhtymän konsernijohdon.  
Asiantuntijoilla ei ole jaostossa äänioikeutta. 
 
Jaosto noudattaa työssään hallintosääntöä. 
 
Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallinnossa toimivien valinta 
 

-  Hallitukselta edellytetään jäsenten osaamiset yhdistäen seuraavien 
osaamiskriteerien täyttymistä: 
  

1) yleinen talous-, liiketoiminta- ja johtamisosaaminen 
2) kyseisen toimialan riittävä asiantuntemus 
3) kyvykkyys arvioida toimivan johdon toimintaa sekä 

strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja 
omistajaohjauksen toteutumista 

4) jäsenten mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. 
 

- Kuntayhtymän edustajan oikeudet ja velvollisuudet 
 
Toiminnassaan konserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoelimissä kuntayhtymän nimeämien 
edustajien tulee lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden lisäksi ottaa huomioon konsernin etu 
ja toimia valtuuston konsernille asettamien kokonaistavoitteiden sekä konsernijohdolta 
mahdollisesti saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti. 
 
 
7. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille 
 
Tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen perustuu 
sairaanhoitopiirin strategiaan. Sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen määräämänsä henkilö 
antaa tytäryhteisöille vuosittain tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan 
kalenterivuoden tavoiteasetannasta.  

 
8. Raportointi 
 
Raportoinnin perusta 
 
Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä säädetään hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudesta ja 
velvollisuudesta antaa tietoja osakkeenomistajalle yhtiöstä. 
Hallituksen ja toimitusjohtajan on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä 
annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian 
arviointiin. Jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, velvollisuus koskee myös yhtiön 
taloudellista asemaa yleisemmin, mukaan lukien yhtiön suhde toiseen konserniyhtiöön. 



Tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa. 
Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tulee edellä mainitun säännöksen perusteella arvioida, 
voidaanko yhtiön osakkeenomistajalle antaa hänen pyytämiään tietoja. 
Lähtökohtana on, että yhtiö ei voi antaa yksittäiselle osakkeenomistajalle liikesalaisuudeksi 
luokiteltuja tietoja, sillä se voi tuottaa yhtiölle olennaista haittaa. 
Liikesalaisuuksien piiriin kuuluvaa tietoa voidaan luovuttaa osakkeenomistajalle vain, jos se 
on yhtiön edun mukaista ja kaikki muut osakkeenomistajat hyväksyvät tiedon antamisen. 
Edellä tarkoitettu tietojensaantioikeus ei koske kunnallisessa osakeyhtiössä kuntalaisia eikä 
myöskään valtuutettuja, vaan kunnan puhevaltaa käyttää kuntayhtymän hallitus, jolla on 
mahdollisuus kyselyoikeuteen tai oikeuden edelleen delegointiin. Kuntalain 83 §:n mukaan 
kunnan luottamushenkilöllä on kuitenkin oikeus saada kunnan konsernijohdolta 
konsernijohdon hallussa olevia kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja. Tämä 
oikeus koskee kaikkia tämän ohjeen mukaisesti konsernijohdolle toimitettuja tietoja, mikäli 
salassapitoa koskevasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. 
 
Raportoinnin toteuttaminen käytännössä  
 
Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan sairaanhoitopiirille pääsääntöisesti 
kerran vuodessa (vuosikertomukset).  Raportointi toteutetaan jaostolle.  
Vuosikertomuksissa raportoidaan tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten 

tavoitteiden toteuma kyseiseen ajankohtaan mennessä sekä yhteisöjen toimivan johdon 
arvio tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella.  Mikäli toteuma tai ennuste viittaa siihen, että 
tavoite on vaarassa jäädä toteutumatta, raportointi käsittää myös selvityksen tavoitteen 
toteutumisen varmistamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. 
 
Kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteet 
 
Kaikissa kuntayhtymäkonserniin kuuluvissa yhteisöissä noudatetaan kirjanpitolain mukaisia 
kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita. Kuntayhtymän osalta kirjanpitolakia noudatetaan 
soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeisiin ja lausuntoihin perustuen. 
Muissa konserniyhteisöissä noudatetaan kirjanpitolautakunnan ohjeistusta. 
 
Ohje tietojen antamisesta konsernitilinpäätöksen laatimiseksi 
 
Sairaanhoitopiiri antaa vuosittain tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laadintaan 
liittyvästä raportoinnista. 
Ohjeeseen otetaan konsernitilinpäätöksen laadinta-aikataulu, tiedonannon määräajat, 
pyydettävät asiakirjat ja mahdolliset lomakepohjat tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen 
ilmoittamisessa. Yhteisöt, joilta tytäryhteisöjen lisäksi pyydetään tiedot konsernitaseen ja 
liitetietojen laatimiseksi, ovat osakkuusyhteisöt ja yhteisöt, joissa kuntayhtymällä on 
merkittävä omistusosuus. 
Konserniyhteisöjen perustietoja (yhtiöjärjestykset, osakassopimukset, kauppakirjat) 
säilytetään sairaanhoitopiirin sopimusrekisterin yhteydessä. 
 
9. Tarkastus ja valvonta 
 
9.1. Valvonta  
Valvonnan tarkoituksena on edistää tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan 
tuloksellisuuden arviointia. 
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta jakautuu ulkoiseen tarkastukseen sekä 
sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen. 



 
9.1.1. Ulkoinen tarkastus 
Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta, kuntayhtymätarkastaja ja 
tilintarkastajat. Tarkastuksen kohteena ovat kuntayhtymän hallitus, sen alaiset toimielimet, 
sairaanhoitopiirin johtaja ja muut johtavat viranhaltijat ja muu hallinto. Ulkoinen tarkastus 
on toimivasta johdosta ja kuntayhtymän muusta organisaatiosta riippumatonta. 
 
9.1.2. Sisäinen valvonta ja tarkastus 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään 
varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sen avulla arvioidaan asetettujen 
tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäinen valvonta on osa kaikkea 
esimiestyötä. Siitä säädetään erikseen kuntayhtymän hallintosäännössä sekä sisäisestä 
valvonnasta ja hyvästä hallinto- ja johtamistavasta annetussa ohjeessa.  
 
Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on hallituksella. Sairaanhoitopiirin johtajalla on 
kokonaisvastuu kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja 
toimivuuden varmistamisesta. 
Sairaanhoitopiirin johtaja päättää sisäisen tarkastuksen vuosittaisesta työohjelmasta. 
Sisäisen tarkastajan olemassaolo ei vähennä esimiesten velvollisuutta toteuttaa sisäistä 
tarkkailua. 
 
10. Tiedottaminen konsernia koskevista asioista 
Kuntalain 29 §:n mukaisesti kuntayhtymän on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen 
yhteisön toiminnasta silloin, kun se hoitaa kunnallista tehtävää. Yhteisön on annettava 
kuntayhtymän keskushallinnolle tiedotusta varten tiedotuksesta vastaavan viranhaltijan 
ohjeiden mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamista yhteisön on arvioitava, voidaanko tiedot 
antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa. Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön 
puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kuntayhtymän puolella jaosto ja sairaanhoitopiirin 
johtaja. Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoitteita ja 
toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa 
tulee huomioida kuntayhtymän yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja 
salassapitosäännökset. Luottamushenkilöiden tietojensaantioikeudesta on määrätty edellä 
kohdassa 8. 
 
 
Hyväksytty hallituksessa xx.xx.2017.  
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KONGRESSRAPPORT 

IHF Taipei 7-9.11.2017 
 

 

 

 

IHF:s (Internationella sjukhusförbundet)  41:sta världskongress hölls i år i Taipei under tiden 7-9.2017. 

Undertecknad hade förmånen att kunna delta i kongressen tillsammans med styrelseordförande Hans 

Frantz och styrelsemedlem Mona Vikström. 

 

Kongressens tema var ”Patientvänlig och smartare hälsovård.”  Organisatörerna vill med sitt tema 

fokusera på vad de som sakkunniga tycker att är viktigt inom den moderna sjuk- och hälsovården. I 

kongressen deltog i år 850 ledare och professionella från olika typer av sjukhus och vårdinrättningar 

från totalt 48 länder. 

 

 
Styrelsemedlem Mona Vikström och styrelseordförande Hans Frantz i stora kongressalen. 

 

 

 

Allmänt om Taiwans sjukvård 

Vid öppningen av kongressen deltog vicepresident Chien-Jen Chen från Republiken Kina, som Taiwan 

officiellt heter, och han hälsade alla deltagare välkomna. Vid tillfället talade också andra officiella 

Taiwanska representanter som hälsovårdsminister Shih-Chung Chen och utrikesminister Chih-Chung 

Wu. I Taiwan har man ett allmänt sjukförsäkringssystem och i dagens läge omfattar systemet 99% av 

befolkningen. Man jobbade ambitiöst med att bygga upp en allmän databas där alla taiwanesers 

sjukvårdsuppgifter skulle vara samlade. Med andra ord något som motsvarar vårt Kanta men i Taiwan 

kallas det för NHI Medical Cloud. Som en del av detta hade man också något som man kallade 

PharmaCloud där allas recept och mediciner var registrerade. Patienterna kunde komma åt sina 

uppgifter antingen med en applikation i telefonen eller via ett chip-kort. Också i Taiwan blir 

befolkningens medelålder sakta men säkert högre och med det följer kroniska sjukdomar. Cancern var 

den sjukdom som skördade flest liv. Kostnaderna ökar hela tiden och nya mediciner förorsakar där, 

som hos oss, ett kostnadstryck. I dagens läge utgjorde dock hälsovårdsutgifterna endast 6,5% av BNP. 

Effektivisering med hjälp av IT tycktes dock vara deras främsta strategi inför framtiden.   

Paula.Granbacka
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Taiwans vicepresident Chen hälsar deltagarna välkomna till Taiwan. 

 

 

Huvudanförandet 

Direkt efter att kongressens formella öppnande undanstökats brukar en inbjuden föreläsare hålla något 

som kan kallas kongressens huvudfanförande (keynote) över det tema som organisationskommittén 

funnit viktigt. Denna gång hölls föredraget av Dr. San-Cheng Chang, ordförande för Institute for 

Biotechnology and Medicine Industry och rubriken var ”Hälsovårdsindustrins nya epok driven av 

intelligent teknologi och big data.” Big data” håller i dagens läge på och blir ett vedertaget begrepp på 

svenska men kunde närmast översättas med stora datamängder. Dessa big data är svåra att hantera med 

traditionella databasmetoder men i gengäld ger deras bearbetning en möjlighet till simuleringar som 

tidigare inte kunde genomföras med vanliga datamaskiner. 

 

Dr Chang hade en oförvanskad tro på teknikens möjlighet att kunna förbättra kvaliteten på vården. Men 

så hade han också en bakgrund som IT-utvecklare inom bl.a. Google. Hans ansåg att nästa årtiondes 

IT-lösningar kommer att ligga inom robotik, artificiell intelligens och förstärkt verklighet. Dessa nya 

intelligenta IT-lösningar kommer att fokusera på preventiv vård, inte enbart på åtgärdsbaserad medicin. 

Som exempel på hur tekniken redan i dag är effektivare än människan sade han att från en högupplöst 

röntgenbild av en bröstcancerscreening så kan människan upptäcka en tumör med 73,2 procents 

säkerhet medan Googels AI klarar av uppgiften med 92,4 procents säkerhet. Han ansåg att man i 

Taiwan var långt framme och han exemplifierade med just Medical Cloud och att de flesta patienterna 

redan nu har ett Smart Card från vilket man direkt kan få patientens alla tidigare vårddata. Man har 

papperslösa sjukjournaler och patienterna har armband med streckkoder. Allt detta låter för oss som 

state of the art.  

 

Efter föredraget gavs publiken möjlighet till frågor. Någon i publiken frågade hur han ser på problemen 

runt datasekretessen i denna typ av IT-integreringar. Dr Cheng svarade att man nog måste ta dessa 

frågor allvarligt. Enligt honom finns det många små företag inom branschen som inte har dessa 

utmaningar under kontroll. Men när det kommer till de stora etablerade företagen som Facebook och 

Google så är datasäkerheten i trygga händer. Många i publiken kände sig kanske litet obekväma med 

detta svar och skruvade sig i sina bänkar. 
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Dr Cheng berättar vilka olika delar Taiwans NHI Medical Cloud System består av. 

 

 

 

 

 

Fel i vården – noll tolerans 

Flera av föredragshållarna upprätthöll sig runt frågan hur man skall kunna undvika misstag och fel i 

vården. Det är ju en fråga där vi i Vasa centralsjuk ligger bra till både nationellt och internationellt. Jag 

skall här redogöra för några av de aspekter på ämnet, som kom fram främst i de föredrag som hölls av 

norska och amerikanska föreläsare. 

 

VD Richard J Pollack från American Hospital Association höll ett väl initierat anförande. Han började 

med att säga att det förs en yvig debatt på hemmaplan om sjukvårdreformer men att diskussionen till 

syvende och sist handlar om täckningen av försäkringarna och kostnadstrycket – inte till någon del om 

kvalitet. Det förbund som han representerar vill ha en lösning där hela befolkningen omfattas av 

försäkringssystemet. Det sagt så var han övertygad om att endast genom att fokusera på kvaliteten 

kommer man att kunna utveckla sjukvården. Här ville han lyfta fram speciellt att man måste börja 

fokusera på att få bort felen i vården. 

 

VD Charles D Stokes inledde sitt föredrag med att man uppskattar att det i USA varje år dör ca 

200.000 personer som en följd av misstag i vården. Det motsvarar att en fullastad Boeing 737 skulle 

störta var 7:e timme. Vad skulle vi göra om detta var läget inom flygtrafiken? Jo, vi skulle genast 

förbjuda all flygtrafik. Men inom sjukvården mörkar vi fortsättningsvis dessa fakta. Vad kan man då 

göra för att råda bot på missförhållandena? 

 

För det första måste man börja fokusera på hur sjukvården styrs eftersom policyfrågor endast kan 

ändras om förändringen genomsyrar hela organisationen. Man måste börja från ledningen och skapa en 

kultur som fokuserar på att upptäcka och hindra misstag. Säkerheten måste alltid sättas först. 

Styrelserna måste utbildas i kvalitetstänkande och arbetssäkerhetsfrågor. Man måste börja avsätta tid i 

styrelsearbetet för dessa frågor. Man skall planera valet av styrelsemedlemmar och bytet av dessa 

utgående från deras kunskap i kvalitet/säkerhetstänkande. Det måste finnas klinisk kunskap i 

styrelserna dvs några medlemmar skall vara vård- eller medicinutbildade. 
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 VD Rickard J Pollack väcker publiken med en jämförelse av patientskador och flygtrafiken. 

 

För det andra ville han lyfta fram behovet av en genomskinlig rapportering. Denna transparens skall 

genomsyra hela organisationen. Som exempel på vilken rapportering han efterlyste gav han att man i 

hans organisation på styrelsenivå går igenom varje fall där ett vårdfel resulterat i att patienten avlidit. 

Han erkände att öppenhet i början är besvärligt i de flesta organisationer. Man måste undvika att söka 

skyldiga och i stället fokusera på att åtgärda problemet och lära sig av misstagen. Han hade den 

erfarenheten att ju mer man diskuterar dessa frågor desto öppnare vill personalen att man skall vara. 

Om någon enhet haft återkommande problem med kvaliteten brukar styrelsen kalla hela enheten till ett 

lunchmöte för att diskutera situationen. Inom 24 timmar har nyheten spridit sig inom hela 

organisationen och alla gör därefter vad de kan för att undvika denna form av fri lunch.  

 

VD Jim Skogsberg framhöll i sitt föredrag att säkerhet är en moralisk skyldighet. Man skall göra 

misstagen synliga och att nolltolerans gentemot vårdfel är det enda alternativet. De har i hans 

organisation tagit som målsättning att man år 2020 har utplånat alla vårdmisstag. Man måste ha en 

strategi för att nå fram till målet – och den strategin är – Keep it Simple. Man startar med sina ledare. 

Ledarena kan ändra företagskulturen genom vad ledarna uppmärksammar, mäter och kontrollerar. 

Ledarna fungerar som modeller genom att visa hur man reagerar på kritiska händelser och allokerar 

resurser. 

 

På en fråga från publiken vad man skulle göra i utvecklingsländerna där man har brist på alla resurser 

så svarade han att målsättningen alltid skall vara den samma – noll fel i vården - men åtgärderna alltid 

av nödvändighet kommer att var olika beroende på förutsättningarna i omgivningen. 

 

Norges bidrag till bästa kvalitetsprojekt fick ett första pris. Projektet presenterades av bl.a. direktör 

Anne-Grete Skjellander från Norges patientsäkerhetsprogram. Hon berättade att men i det norska 

projektet hade stulit från alla andra länder så mycket som man kunnat och hittat på litet själva. Hon 

uppmanade alla andra att göra likadant. 44% av de skadliga följderna av vårdmisstag i Norge var 

relaterade till  sjukhusinfektioner och 17% var relaterade till komplikationer i samband med någon 

kirurgisk åtgärd.  

 

Den norska synen på de faktorer som behövs för att man skall ha framgång i arbetet att bekämpa 

vårdfelen var följande: 
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- Engagemang 

- Ledarskap 

- Läkarnas deltagande 

- Genomskinlighet 

- Säkerhet och utveckling skall bli en del av normal aktivitet 

- Man skall fira små segrar 

 

Man räknar med att 70% av alla initiativ till förändringar misslyckas och det tar upp till 17 år att 

implementera ny kunskap. Därför måste man vara målmedveten och uthållig. Norrmännen talade också 

om att minimera vårdfelen men ansåg att det inte möjligt att helt bli fri från komplikationer. Man hade 

vissa problem att få hela läkarkåren engagerad i processen. 

 

I Norge fokuserade man också mycket på att försöka få vården patientcentrerad. Här skall omnämnas 

två mycket konkreta förslag, som man i Norge upplevt att på ett märkbart sätt hjälpt till att förbättra 

kommunikationen med patienten. Först hade man startat en kampanj som hette DET ÄR BARA ATT 

FRÅGA. Man hade nämligen märkt att det ofta var på det sättet att patienterna helt enkelt inte vågade 

fråga. Nu ville man genom en kampanj uppmana och uppmuntra patienterna till att fråga. Sedan hade 

patienterna klagat på att läkarna inte ville tala och lyssna. Därför hade man i vårdrummen börjat hänga 

upp hopfällbara röda pallar på väggarna. På pallarna stod det VISITSTOL – i trygga händer. När 

läkaren tog denna från väggen och satte sig så uppstod det plötsligt en naturlig kommunikation. 

 

 
Direktör Anne-Grete Skjellander förevisar norska BARA OCH FRÅGA och VISITSTOL projekten.  

 

 

Nätverk 

En kongress ger också möjligheter att knyta kontakter. Detta gjordes bl.a. med IHF:s ordförande Dr. 

Erik K. Normann och den norska gruppen, som presenterade sitt kvalitetsprojekt. Erik Norrmann 

uppskattade personligen att det från Vasa var också förtroendemän med på kongressen. Det är viktigt 

av den orsaken att förändringar kräver ett engagemang, inte enbart av fackmän, utan också av den 

politiska ledningen. Detta var en åsikt som han också framhöll i ett av sina offentliga anföranden. 
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Hans Frantz och Mona Vikström i diskussion med IHF:s president Dr. Erik K. Normann. 

 

Vi hade också möjlighet att kunna tillbringa tid med andra delegater och speciellt vill vi här lyfta fram 

de möten vi hade med beslutsfattare och kolleger från Syd-Österbottens sjukvårddistrikt. 

 

 
Jukka Vihriälä, Aulis Rantamuotio och Hans Frantz diskuterar fritt och i god sämja. 
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IHF:s årsmöte 

IHF:s styrelse har 20 platser. Av dessa har Europa rätt till sex platser. Ordförande väljs för två år i 

sänder och samtidigt väljs en viceordförande som i sin tur blir första ordförande efter två år. Detta för 

att ordförandebytena skall gå så smidigt som möjligt. I tur att avgå som ordförande var nu Dr. Erik K. 

Normann från Norge och i tur att bli första ordförande var Dr. Francisco Balestrin från Brasilien. Det 

fanns nu en möjlighet för Finland att få in en delegat på ordförandenivå och på förslag som vice 

ordförande var sjukvårdsdistriktsdirektör Risto Miettunen från Norra Savolax SVD. Vår 

styrelseordförande Hans Frantz hade fått fullmakt från Finlands Kommunförbund att representera 

Finland vid årsmötet och hade därför nöjet att föra fram Risto Miettunen. Risto Miettunen blev också 

vald till viceordförande för de kommande två åren. Detta är en post som ger synnerligen goda 

möjligheter att föra fram den finska sjukvården internationellt men också att hämta impulser från 

omvärlden hem till Finland. Låt oss alla önska honom framgång i uppdraget.  

 

 
Vasa sjukvårdsdistrikts representanter Olle Gull, Hans Frantz och Mona Vikström. 

 

 

Kongressen avslutades med att alla deltagare inbjöds till följande kongress i Brisbane i Australien 10-

12 oktober 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasa 15.11.2017 

 

Olle Gull 

förvaltningsdirektör 
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Allekirjoittaneet osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan osakassopimuksen (jäljempänä “So-

pimus”): 

 

1. OSAPUOLET 

(1) Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) 

Kotipaikka: Kotka 

Y-tunnus: 0725901-5 

 

(2) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) 

Kotipaikka: Lappeenranta 

Y-tunnus: 0725937-3 

 

(3) Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Jyväskylä 

Y-tunnus: 0215978-7 

 

(4) Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

Kotipaikka: Lahti 

Y-tunnus: 0215606-8 

 

(5) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) 

Kotipaikka: Mikkeli 

Y-tunnus: 0825508-3 

 

(6) Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Seinäjoki 

Y-tunnus: 0243096-0 

 

(7) Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Savonlinna 

Y-tunnus: 0215925-0 

 

(8) Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Hämeenlinna 
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Y-tunnus: 0818235-5 

 

(9) Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Turku 

Y-tunnus: 0828255-9 

 

(10) Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Pori 

Y-tunnus: 0825915-6 

 

(11) Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Vaasa 

Y-tunnus: 0349388-3 

 

(12) Porin kaupunki 

Kotipaikka: Pori 

Y-tunnus: 0137323-9 

 

(1) – (12) ja Liitteen 1 (A) – (Z) jäljempänä erikseen myös “Osakas” tai ”Osapuoli” ja yhdessä 

myös ”Osakkaat” tai ”Osapuolet”. (1) – (8) ja Liitteen 1 (A) jäljempänä yhdessä myös ”Medi-It:n 

Omistajat”, sekä (9) – (12) ja Liitteen 1 (B) – (Z) jäljempänä yhdessä myös ”Medbitin Omistajat”. 

(1) – (12) jäljempänä yhdessä myös ”Enemmistöomistajat” sekä Liitteen 1 (A) – (Z) jäljempänä 

yhdessä myös ”Vähemmistöomistajat”. 

 

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

2.1 Osapuolet (1) – (8) ja Liitteen 1 (A) ovat tällä hetkellä osakkeenomistajina Medi-It Oy:ssä 

(y-tunnus: 1737185-2) (jäljempänä ”Medi-It”) ja osapuolet (9) – (12) ja Liitteen 1 (B) – (Z) 

ovat osakkeenomistajina Medbit Oy:ssä (y-tunnus: 2153504-7) (jäljempänä ”Medbit”) 

(jäljempänä molemmat erikseen myös ”Sulautuva Yhtiö” ja yhdessä myös ”Sulautuvat 

Yhtiöt”). Yhtiöiden on tarkoitus sulautua osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) 

16:1.2:n 2 kohdassa tarkoitetulla kombinaatiosulautumisella (jäljempänä ”Sulautumi-

nen”) siten, että Sulautuvien Yhtiöiden varat ja velat siirtyvät Sulautumisessa vastaanot-

tavana yhtiönä olevalle perustettavalle yhtiölle (jäljempänä ”Perustettava Yhtiö” tai ”Yh-

tiö”), ja Medi-It ja Medbit purkautuvat selvitysmenettelyittä. Osakkaista tulee sulautumi-

sen seurauksena Perustettavan Yhtiön osakkaita samassa suhteessa kuin ne omistavat 

Sulautuvien Yhtiöiden osakkeita jäljempänä kohdassa 4 mainitulla tavalla. 



 3  

2.2 Osapuolten tarkoituksena on tässä Sopimuksessa sopia tarkemmin Perustettavan Yhtiön 

hallinnosta ja päätöksenteosta, Perustettavassa Yhtiössä sen syntyhetkellä olevien osak-

keiden ja mahdollisten myöhempien osakkeiden (jäljempänä ”Osakkeet”) omistuksesta 

ja luovutuksesta, Osakkaiden rahoitusvastuusta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvolli-

suuksista toisiinsa nähden. 

2.3 Osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää Yhtiön liiketoimintaa siten, että Yhti-

öllä on kasvavasti merkittävä ja keskeinen asema suomalaisessa sosiaali- ja terveyden-

huollon tietojärjestelmäpalvelutuotannossa tulevaisuudessa. Osapuolet pyrkivät kaikessa 

toiminnassaan tähän tavoitteeseen. 

2.4 Osakkaat tiedostavat, että heidän ryhtymisensä Yhtiön osakkaiksi ja sitoutumisensa toi-

mimaan Yhtiössä on tärkeää Osapuolten asettamien yhteisten tavoitteiden saavutta-

miseksi. Kullakin Osakkaalla on sellaista tietämystä ja osaamista, jonka he ovat valmiit 

osoittamaan tämän Sopimuksen mukaisesti Perustettavan Yhtiön käytettäväksi, jotta Pe-

rustettava Yhtiö voisi toimia parhaan etunsa mukaisesti. 

2.5 Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet tai tee tämän Sopimuksen voimassa ollessa 

Sopimuksen vastaisesti muita sopimuksia tai sitoumuksia, joissa sovitaan Yhtiön toimin-

nasta, Yhtiön osakkeiden omistuksesta tai muista asioista, joista sovitaan tässä Sopimuk-

sessa tai jotka haittaavat tämän Sopimuksen tavoitteiden toteuttamista. 

2.6 Osapuolet toteavat erikseen, että Enemmistöomistajat sitoutuvat Sopimukseen kokonai-

suudessaan. Vähemmistöomistajat sitoutuvat Sopimukseen Liitteessä 1 mainituilta osin 

allekirjoittamalla Liitteen 1. 

2.7 Osapuolet ovat huolellisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja vel-

vollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet. 

 

3. YHTIÖN RAHOITUSJÄRJESTELYT 

3.1 Osapuolten lähtökohtana on, että Yhtiön toiminta voidaan rahoittaa tulorahoituksella. Mi-

käli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein 

ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin. Osapuolilla ei ole tämän Sopimuksen perus-

teella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman koro-

tuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle 

lainaa tai Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia. 

3.2 Osakkaat sitoutuvat (merkintäetuoikeuksin toteutettavan) osakeannin tai muun osakeyh-

tiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskun toteuttamiseen, mikäli 

se on tarpeellinen osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 1 momentin mukaisen tilanteen välttä-

miseksi. Osakkaalla on tällaisessa tilanteessa velvollisuus äänestää annin puolesta myös 

tilanteessa, jossa Osakas ei itse aio merkitä Osakkeita. Selvyyden vuoksi todetaan, että 

Osakkailla ei ole tällaisessakaan tilanteessa velvollisuutta merkitä Osakkeita tai osake-

yhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia. 

 

4. OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 

Osakkaat tulevat omistamaan yhdessä kaikki Yhtiön 99 994 Osaketta. Osapuolten omis-

tusosuudet Yhtiössä jakautuvat siten, että Medi-It:n Omistajat saavat sulautumisvastik-
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keena edellä kohdassa 2.1 tarkoitetussa Sulautumisessa noin 35 prosenttia Perustetta-

van Yhtiön osakkeista, ja Medbitin Omistajat saavat noin 65 prosenttia Perustettavan Yh-

tiön osakkeista. Osapuolten omistusosuudet Perustettavassa Yhtiössä Yhtiön syntyessä 

Sulautumisen täytäntöönpanohetkellä käyvät ilmi tämän Sopimuksen Liitteestä 2. 

 

5. OSAKEKIRJOJEN YMS PANTTAUSKIELTO 

Osakekirjoja, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, 

jotka voidaan vaihtaa Osakkeiksi, ei saa pantata eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia muu-

toinkaan luovuttaa ilman toisten Osakkaiden suostumusta. Osakas ei saa rajoittaa Osak-

keiden siirrettävyyttä tai hallintaa, taikka muutoinkaan vaarantaa tai rajoittaa osakkeisiin 

liittyviä oikeuksia, elleivät Osakkaat toisin kirjallisesti sovi. 

 

6. YHTIÖN TOIMINTA 

6.1 Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluja ja muita siihen liittyviä palveluja, 

toiminnan kehittämistä tukevien asiantuntijapalvelujen hankkimista ja tuottamista sekä 

palveluratkaisujen toimittamista julkisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin toimijoille. 

Yhtiö toimii Osakkaina olevien julkisyhteisöjen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-

pimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n hankintayksiköiden sidosyksikkönä suh-

teessa omistajiinsa. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on vel-

vollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin.  

6.2 Palvelutuotantoa ja kehittämistä ohjataan sopimusohjauksella ja palvelusopimuksilla. Yh-

tiön toiminta perustuu asiakasohjausmalliin, ja toiminnan tavoitteena on toimiminen asi-

akkaan kokonaisvaltaisena ICT-palveluintegraattorina. Palveluiden rakenne määräytyy 

osakaskohtaisesti siten, että Osakas voi päättää Yhtiöltä tilaamiensa palvelujen määrän 

ja sisällön, eikä Osakkaalla ole sidottua käyttövelvoitetta Yhtiön kaikkiin palveluihin. 

6.3 Yhtiön hallitus vastaa toiminnan tarkemmista linjauksista koskien Yhtiön strategiaa, toi-

mintaorganisaatiota, tuotekehitystoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa ottaen kuitenkin huo-

mioon Osakkaiden välillä sovitut toiminnan painopisteet sekä mitä tässä Sopimuksessa 

on todettu. 

 

7. OSAKASKOKOUKSET 

7.1 Vuosittain pidetään kulloisenkin tarpeen mukaan yksi (1) tai useampi osakaskokous, 

jossa päätetään Yhtiön omistajaohjauksesta ja -valvonnasta. Osakaskokoukseen kutsu-

taan kaikki Osakkaat. Osakaskokousedustajana on kunkin Osakkaan nimeämä edustaja. 

7.2 Kutsu osakaskokoukseen on toimitettava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. 

Kutsu toimitetaan Osapuolten erikseen ilmoittamiin osoitteisiin alla kohdassa 19.9 tarkoi-

tetulla tavalla. Osakaskokous voidaan pitää myös sähköisesti tietoliikenneyhteyden väli-

tyksellä. 

7.3 Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos Yhtiön osakkaat, joilla on vähintään kym-

menesosa Yhtiön Osakkeista, sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. 
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7.4 Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle. Jos pää-

tösvalta asiassa kuuluu yhtiökokoukselle, hallitus saattaa osakaskokouksen esitykset yh-

tiökokouksen päätettäväksi. 

 

8. NIMITYSTOIMIKUNTA JA YHTIÖN HALLITUS 

8.1 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta (3) viiteen 

(5) muuta varsinaista jäsentä eli yhteensä viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. 

Hallituksen varsinaisille jäsenille voidaan tarvittaessa valita henkilökohtaiset varajäsenet. 

8.2 Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä: 

(a) Yhtiön hallitukseen valitaan joko viisi (5) tai seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 

(b) Mikäli Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä, Medbitin Omista-

jilla on oikeus valita jäsenistä kolme (3), ja Medi-It:n Omistajilla on oikeus valita 

jäsenistä kaksi (2). 

(c) Mikäli Yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, Medbitin 

Omistajilla on oikeus valita jäsenistä neljä (4), ja Medi-It:n Omistajilla on oikeus 

valita jäsenistä kolme (3). 

8.3 Hallituksen puheenjohtaja valitaan Medbitin Omistajien valitsemista varsinaisista jäse-

nistä. Vastaavasti hallituksen varapuheenjohtaja valitaan Medi-It:n Omistajien valitse-

mista varsinaisista jäsenistä. 

8.4 Edellä mainittuja määräyksiä 8.2 ja 8.3 noudatetaan Sulautumista koskevan sulautumis-

suunnitelman allekirjoittamisesta alkaen. Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkaita, neuvotel-

laan hallituksen jäsenten valintaa koskevat tämän Sopimuksen määräykset uudelleen. 

8.5 Osakaskokous voi nimittää erillisen nimitystoimikunnan, joka valmistelee suosituksen Yh-

tiön yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta koskien hallituksen jäsenten lukumäärää 

sekä hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä seuraavalle toimikaudelle. Nimitystoimi-

kunta on suosituksessaan sidottu siihen, mitä tässä Sopimuksessa on hallituksen ko-

koonpanosta ja jäsenistä sovittu. Yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiöko-

koukselle. 

8.6 Nimitystoimikuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Sekä Enemmistöomistajilla sekä Vähem-

mistöomistajilla on oikeus nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan 

kokoontumisesta ja kokoonpanosta määrätään tarkemmin nimitystoimikunnan työjärjes-

tyksessä. 

8.7 Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Äänten mennessä tasan vaali ratkais-

taan arvalla. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joi-

den toimikausi jatkuu toistaiseksi. 

8.8 Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää 

ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäse-

nellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle. Hallituksen jäsenet voivat tästä poiketen 

yksimielisesti sopia, että hallituksen kokous pidetään ilman kutsumismenettelyä. Hallitus 

voi tehdä päätöksiä kokoontumatta edellyttäen, että kaikki päätökseen osallistuneet hal-

lituksen jäsenet allekirjoittavat tällaisen päätöksen. 
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9. PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSESSA 

Hallituksen päätöksen teossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallituksen pää-

tökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan 

ääni. 

 

10. YHTIÖN TOIMITUSJOHTAJA JA RAPORTOINTI 

10.1 Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan kanssa tehdään toimitusjohta-

jasopimus. 

10.2 Toimitusjohtajan on saatettava kaikki vaikutuksiltaan olennaiset sopimukset ja muut liike-

toimet Yhtiön hallituksen tietoon ja käsiteltäväksi Yhtiön hallituksessa ennen tällaisiin lii-

ketoimiin ryhtymistä. 

 

11. PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA 

11.1 Yhtiön toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi tarjota palvelujaan kilpailuilla markki-

noilla omistajakunnan ulkopuolisille toimijoille yli kulloinkin voimassaolevien hankintalain-

säädännön ulkoisen myynnin rajoitusten, edellyttää kaikkien Enemmistöomistajien suos-

tumusta. 

11.2 Muilta osin Yhtiön päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain päätöksentekomenette-

lyä. 

11.3 Jollei Osakas erikseen toisin ilmoita, on Osakkaan yhtiökokousedustajalla oikeus allekir-

joittaa Osakasta sitova suostumus yhtiökokouksessa. 

 

12. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 

Osakkaat sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toi-

mimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tä-

män Sopimuksen noudattaminen edellyttää. 

 

13. OSAKKEIDEN LUOVUTUS 

13.1 Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Yhtiön Osakkeita tai 

niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön oikeuksiin oikeuttavia todistuksia tai oikeuksia 

kolmannelle noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. 

13.2 Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke (9 §) ja suostumuslauseke (10 §), jotka ra-

joittavat Yhtiön Osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden lunastushinta määräytyy Osak-

kaiden välillä tämän Sopimuksen mukaan. 

13.3 Osakkaat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Yhtiön 

Osakkeita kolmannelle taholle ilman toisten Osakkaiden kirjallista suostumusta ja tällöin-

kin vain toiselle Osakkaalle tai toisten Osakkaiden nimenomaisesti hyväksymälle taholle. 

Toinen Osakas ja Yhtiö sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestykseen perustuvaa 

lunastusoikeuttaan tällaisten luovutusten yhteydessä, vaikka ao. saanto (esim. kauppa) 

sinänsä oikeuttaisi lunastukseen. 
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13.4 Yhtiön osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Osapuolten tarkoitus siitä, 

että Yhtiöllä on mahdollisuus jatkossakin toimia Osakkaiden julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuna sidosyksikkönä. Uusiksi osak-

kaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön toimimisen omistajiensa 

edellä mainittuna sidosyksikkönä. 

13.5 Mikäli Osakas saatuaan toisten osakkaiden kirjallisen suostumuksen luovuttaa tai muu-

toin siirtää osaltaan kaikki Osakkeensa Yhtiössä, sitoutuu luovuttava Osakas huolehti-

maan siitä, että luovutuksen saaja tulee tämän Sopimuksen osapuoleksi. 

13.6 Mikäli Osakas haluaa luopua Osakkeistaan, on muilla Osakkailla omistustensa suhteessa 

oikeus lunastaa Osakkeet itselleen hinnalla, joka vastaa Osakkeiden osuutta omasta 

pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Mikäli toinen Osakas ei 

käytä lunastusoikeuttaan, on lunastuksen kohteena oleva Osakas velvollinen tarjoamaan 

osakkeet Yhtiön hankittaviksi varoilla, joita voitaisiin osakeyhtiölain mukaan käyttää voi-

tonjakoon. Lunastuksen kohteena olevat osakkeet omistava Osakas on lisäksi velvollinen 

myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden hankkimista koskevat päätökset saadaan 

tehtyä hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Yllä olevan mukaisesti määräytyvää lunastus-

hintaa sovelletaan myös niissä tilanteissa, joissa Osakas käyttää osakkeen luovutustilan-

teessa yhtiöjärjestykseen perustuvaa lunastusoikeuttaan. 

13.7 Jos tämän sopimuksen nykyinen Osapuoli ei enää toimi sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottaja- tai järjestämisvastuussa, se sitoutuu luopumaan Yhtiön osakkeista ensisijaisesti 

sen julkisoikeudellisen yhteisön hyväksi, jolla on Osakkaan sijaan velvollisuus järjestää 

ja tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon palveluita alueellaan. Muut Osakkaat sitoutuvat hy-

väksymään osakkeiden luovutuksen tällaisissa tilanteissa ja sitoutuvat olemaan käyttä-

mättä tämän Sopimuksen tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. 

13.8 Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että tämän Sopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen 

mukaista lunastusoikeutta ei ole, mikäli Yhtiön osakkeen siirronsaaja on maakuntauudis-

tuksen tai vastaavan lainsäädännöllisen muutoksen voimaantulosta lähtien sosiaali- ja 

terveyshuollon palveluista vastaava maakunta taikka muu suomalainen julkishallinnon 

toimija, joka toimii hankintayksikköasemassa. Muut Osakkaat sitoutuvat hyväksymään 

osakkeiden luovutuksen tällaisissa tilanteissa. Osakkeiden luovutukselle tässä kohdassa 

tarkoitetussa tilanteessa ei myöskään tarvita kohdassa 13.3 tarkoitettua muiden Osak-

kaiden suostumusta tai hyväksyntää. 

 

14. SALASSAPITO 

Tämä Sopimus on luottamuksellinen eikä sen ehtoja saa ilmaista ulkopuoliselle lukuun 

ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus tutustua Sopimuk-

seen. Tällöinkin Osapuolten tulee parhaan kykynsä mukaan estää sopimuksen tai sen 

perusteella saatujen tietojen välittyminen nimetyltä tiedonsaajalta eteenpäin, esimerkiksi 

vaatimalla tarvittaessa asianmukainen salassapitositoumus. Luottamuksellisuus jatkuu 

sopimuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeenkin. Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän 

Sopimuksen sisällön ja sen perusteella saamansa Yhtiötä koskevat tiedot salassa. 
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15. IMMATERIAALIOIKEUDET 

15.1 Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät tekijänoikeudet ja sen 

lähioikeudet, tavaramerkit, patentit, hyödyllisyysmallioikeudet ja muut immateriaalioikeu-

det sekä tekninen osaaminen ja tietämys ja kaikki Yhtiön toiminnassa syntynyt materiaali 

ja siihen liittyvät oikeudet (jäljempänä ”Immateriaalioikeudet”), siltä osin kuin Immateri-

aalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena, siirretään Yhtiölle ja Yhti-

öllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien edelleen luovutukseen ja näiden 

Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen. 

15.2 Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtuul-

lisin kustannuksin. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimuskohta ei rajaa työnteki-

jöiden lainmukaista oikeutta korvaukseen työsuhdekeksinnöistä. 

 

16. TIEDONSAANTIOIKEUS 

Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin ja muuhun 

Yhtiön hallussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin, ja Osakkaiden edustajilla ja asi-

antuntijoilla on oikeus saada Yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä 

muu haluamansa, Yhtiötä koskeva tieto. 

 

17. TILINTARKASTUS 

Yhtiön tilintarkastajan tulee aina olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. 

 

18. SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO 

18.1 Tämän Sopimuksen oleelliseen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopi-

mussakkona satatuhatta (100.000) euroa rikkomusta kohden. Sopimussakko maksetaan 

loukatulle Osapuolelle tai loukatun Osakkaan niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon mak-

saminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin lou-

katun Osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän. 

18.2 Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu 30 

päivän kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huo-

mauttanut. 

 

19. MUUT EHDOT 

19.1 Muutosten tekeminen 

Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osakkaiden yksi-

mielisellä päätöksellä. Muutokset liitetään tämän Sopimuksen liitteiksi. Suulliset muutok-

set ovat mitättömiä. 

19.2 Tulkintajärjestys 

Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa 

kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: 

(a) Tämä Sopimus; 
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(b) Sopimukseen liittyvät asiakirjat; ja 

(c) Yhtiön yhtiöjärjestys. 

19.3 Sopimuksen voimassaolo 

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja sitä sovelle-

taan sen allekirjoittamisesta lähtien. 

Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas on Yhtiön 

osakkeenomistaja, kuitenkin siten, että kohdan 14 mukainen salassapitovelvoite jää voi-

maan senkin jälkeen, kun Sopimus on ao. Osakkaan osalta päättynyt. Yhtiön osalta tämä 

Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on lakannut olemasta voimassa 

kaikkien Osakkaiden välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen ehtojen 

vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen mukaisista velvoitteis-

taan. 

19.4 Koko sopimus 

Tämä Sopimus ja sen liitteet käsittävät Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmär-

ryksen kokonaisuudessaan. Aiemmat Osapuolten väliset mahdolliset solmitut osakasso-

pimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet tämän sopimuksen säätelevissä asi-

oissa ovat mitättömiä. 

19.5 Sopimuksen siirtäminen 

Tätä Sopimusta ei voida siirtää ilman muiden Osapuolten suostumusta. Osakkeiden luo-

vutus ja siihen liittyvä sopimuksen siirto on säännelty tämän Sopimuksen kohdassa 13. 

Huolimatta siitä, mitä edellä on todettu, maakuntauudistuksen tai vastaavan lainsäädän-

nöllisen muutoksen aiheuttamat muutokset tämän Sopimuksen Osapuolissa eivät edel-

lytä muiden Osapuolten suostumusta. 

19.6 Sopimukseen liittyminen 

Tähän Sopimukseen uudeksi Osakkaaksi ja Osapuoleksi Sopimuksen allekirjoittamisen 

jälkeen liittyvä henkilö on velvollinen allekirjoittamaan erillisen liityntäasiakirjan, jossa si-

toudutaan noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. Muut Osakkaat sitoutuvat allekirjoit-

tamaan liityntäasiakirjan ja hyväksymään uuden Osakkaan tämän Sopimuksen tarkoitta-

maksi Osakkaaksi ja Osapuoleksi. 

19.7 Oikeuksien käyttämättä jättäminen 

Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tä-

män oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeu-

teen käyttää tuota oikeutta niin halutessaan. 

19.8 Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys 

Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viran-

omaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta 

osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttami-

sesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisim-

man tarkasti. 
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19.9 Tiedoksiannot 

Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot on toimitettava kirjallisesti kullekin Osak-

kaalle. Kirjallisena tiedoksiantotapana pidetään myös sähköpostitse tapahtuvaa tiedoksi-

antoa. 

Tiedoksiannot on toimitettava Osapuolten erikseen ilmoittamiin postiosoitteisiin tai säh-

köpostiosoitteisiin. 

19.10 Erimielisyydet 

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaise-

maan neuvottelemalla Osakkaiden kesken käyttäen tarvittaessa ulkopuolista asiantunti-

jaa. 

Mikäli yksimielisyyttä ei kuitenkaan saavuteta, tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat, eri-

mielisyydet ja vaateet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992 muutok-

sineen) mukaisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä, ja välimiesten 

lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettelyn kieli on suomi. 

19.11 Sovellettava laki 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

19.12 Sopimuskappaleet 

Tätä Sopimusta on laadittu kolmekymmentäkahdeksan (38) samasanaista kappaletta, 

yksi kullekin Osapuolelle. 

 

 

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA] 
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[PAIKKA], __.__.201_ 

 

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

PORIN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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LIITE 1: Vähemmistöomistajien liityntäasiakirja. 

 

Allekirjoittaneet liittyvät osapuolet sitoutuvat Sopimukseen jäljempänä mainituin ehdoin ja rajoi-

tuksin: 

 

1. LIITTYVÄT OSAPUOLET 

(A) Espoon kaupunki 

Kotipaikka: Espoo 

Y-tunnus: 0101263-6 

 

(B) Rauman kaupunki 

Kotipaikka: Rauma 

Y-tunnus: 0138780-9 

 

(C) Salon kaupunki 

Kotipaikka: Salo 

Y-tunnus: 0139533-1 

 

(D) Uudenkaupungin kaupunki 

Kotipaikka: Uusikaupunki 

Y-tunnus: 0144036-6 

 

(E) Euran kunta 

Kotipaikka: Eura 

Y-tunnus: 0132239-4  

 

(F) Harjavallan kaupunki 

Kotipaikka: Harjavalta 

Y-tunnus: 0132585-1 

 

(G) Huittisten kaupunki 

Kotipaikka: Huittinen 

Y-tunnus: 0203762-4 
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(H) Kaarinan kaupunki 

Kotipaikka: Kaarina 

Y-tunnus: 0133226-9 

 

(I) Kemiönsaaren kunta 

Kotipaikka: Kemiönsaari 

Y-tunnus: 0133833-7  

 

(J) Liedon kunta 

Kotipaikka: Lieto 

Y-tunnus: 0134698-6 

 

(K) Loimaan kaupunki  

Kotipaikka: Loimaa 

Y-tunnus: 1927453-8 

 

(L) Merikarvian kunta 

Kotipaikka: Merikarvia 

Y-tunnus: 0135202-4 

 

(M) Mynämäen kunta 

Kotipaikka: Mynämäki 

Y-tunnus: 2048364-4 

 

(N) Naantalin kaupunki 

Kotipaikka: Naantali 

Y-tunnus: 0135457-2 

 

(O) Paraisten kaupunki 

Kotipaikka: Parainen 

Y-tunnus: 0136082-5 

 

(P) Raision kaupunki 

Kotipaikka: Raisio 
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Y-tunnus: 0204428-5 

 

(Q) Someron kaupunki 

Kotipaikka: Somero 

Y-tunnus: 0153082-0 

 

(R) Turun kaupunki 

Kotipaikka: Turku 

Y-tunnus: 0204819-8 

 

(S) Ulvilan kaupunki 

Kotipaikka: Ulvila 

Y-tunnus: 0204910-7 

 

(T) Perusturvakuntayhtymä Akseli 

Kotipaikka: Masku 

Y-tunnus: 2338872-2 

 

(U) Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 

Kotipaikka: Harjavalta 

Y-tunnus: 0203738-4 

 

(V) Kårkullan kuntayhtymä 

Kotipaikka: Parainen 

Y-tunnus: 0204197-3 

 

(W) Paimion-Sauvon Kansanterveys kuntayhtymä 

Kotipaikka: Paimio 

Y-tunnus: 0204213-2 

 

(X) Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

Kotipaikka: Kankaanpää 

Y-tunnus: 2205488-6 
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(Y) Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä 

Kotipaikka: Pöytyä 

Y-tunnus: 0204411-1 

 

(Z) Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Paimio 

Y-tunnus: 0136167-6 

 

(A) – (Z) jäljempänä yhdessä myös ”Liittyvät Osapuolet”. 

 

2. LIITTYMISEN EHDOT JA RAJOITUKSET 

2.1 Vähemmistöomistajat sitoutuvat suunnitellussa Sulautumisessa Perustettavaa Yhtiötä 

koskevaan __.__.201_ allekirjoitettuun Sopimukseen Sopimuksen kohtien 3–5 ja 7–19 

osalta. 

2.2 Liittyvät Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet tai tee Sopimuksen voimassa ollessa 

Sopimuksen vastaisesti muita sopimuksia tai sitoumuksia, joissa sovitaan Yhtiön toimin-

nasta, Yhtiön osakkeiden omistuksesta tai muista asioista, joista sovitaan Sopimuksessa 

tai jotka haittaavat tämän Sopimuksen tavoitteiden toteuttamista. 

2.3 Liittyvät Osapuolet ovat huolellisesti arvioineet Sopimuksen ja tämän liityntäasiakirjan 

heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdol-

lisuudet. 

 

 

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA] 
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[PAIKKA], __.__.201_ 

 

ESPOON KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

RAUMAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

SALON KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

EURAN KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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HARJAVALLAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

HUITTISTEN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KAARINAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

LIEDON KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

 

 

 

 



 20  

LOIMAAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

MERIKARVIAN KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

MYNÄMÄEN KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

NAANTALIN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

 

PARAISTEN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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RAISION KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

SOMERON KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

TURUN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

ULVILAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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LIITE 2: Osapuolten omistusosuudet Perustettavassa Yhtiössä Yhtiön syntyessä Sulautumisen 

täytäntöönpanohetkellä. 

 

Osakas Osuus osakkeista Osakkeiden lkm Osakkeiden nro:t 

1. Kymenlaakson sai-

raanhoito- ja sosiaa-

lipalvelujen kuntayh-

tymä (Carea) 

6,92% 6921 1-6921 

2. Etelä-Karjalan sosi-

aali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymä 

(Eksote) 

6,92% 6921 6922-

13842 

3. Keski-Suomen Sai-

raanhoitopiirin kun-

tayhtymä 

6,92% 6921 13843-

20763 

4. Päijät-Hämeen hy-

vinvointikuntayh-

tymä 

6,92% 6921 20764-

27684 

5. Etelä-Savon sosi-

aali- ja terveyspalve-

lujen kuntayhtymä 

(Essote) 

1,82% 1821 27865-

29505 

6. Etelä-Pohjanmaan 

Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 

1,82% 1821 29506-

31326 

7. Itä-Savon Sairaan-

hoitopiirin kuntayh-

tymä 

1,82% 1821 31327-

33147 

8. Kanta-Hämeen Sai-

raanhoitopiirin kun-

tayhtymä 

1,82% 1821 33148-

34968 

9. Espoon kaupunki 0,03% 30 34969-

34998 

10. Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 

39,02% 39013 34999-

74011 
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11. Satakunnan Sai-

raanhoitopiirin kun-

tayhtymä 

13,89% 13889 74012-

87900 

12. Porin kaupunki 4,68% 4682 87901-

92582 

13. Rauman kaupunki 0,39% 390 92583-

92972 

14. Salon kaupunki 0,39% 390 92973-

93362 

15. Uudenkaupungin 

kaupunki 

0,16% 156 93363-

93518 

16. Perusturvakuntayh-

tymä Akseli 

0,08% 78 93519-

93596 

17. Euran kunta 0,08% 78 93597-

93674 

18. Harjavallan kau-

punki 

0,08% 78 93675-

93752 

19. Huittisten kaupunki 0,08% 78 93753-

93830 

20. Kaarinan kaupunki 0,08% 78 93831-

93908 

21. Kemiönsaaren kunta 0,08% 78 93909-

93986 

22. Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon 

kuntayhtymä 

0,08% 78 93987-

94064 

23. Kårkullan kuntayh-

tymä 

0,08% 78 94065-

94142 

24. Liedon kunta 0,08% 78 94143-

94220 

25. Loimaan kaupunki 0,08% 78 94221-

94298 

26. Merikarvian kunta 0,08% 78 94299-

94376 
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27. Mynämäen kunta 0,08% 78 94377-

94454 

28. Naantalin kaupunki 0,08 78 94555-

94532 

29. Paimion-Sauvon 

Kansanterveys kun-

tayhtymä 

0,08% 78 94533-

94610 

30. Paraisten kaupunki 0,08% 78 94611-

94688 

31. Pohjois-Satakunnan 

peruspalvelukun-

tayhtymä 

0,08% 78 94689-

94766 

32. Pöytyän Kansanter-

veystyön kuntayh-

tymä 

0,08% 78 94767-

94844 

33. Raision kaupunki 0,08% 78 94845-

94922 

34. Someron kaupunki 0,08% 78 94923-

95000 

35. Turun kaupunki 0,08% 78 95001-

95078 

36. Ulvilan kaupunki 0,08% 78 95079-

95156 

37. Vasa Sjukvårds-

distrikt Samkom-

mun-Vaasan Sai-

raanhoitopiirin kun-

tayhtymä 

4,76% 4760 95157-

99916 

38. Varsinais-Suomen 

Erityishuoltopiirin 

kuntayhtymä 

0,08% 78 99916-

99994 

Yhteensä 100 % 99994 1-99994 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

  Psykiatrian neuvottelukunta     27.10.2017 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

§ 20  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Per Hellman avasi kokouksen klo 9.40 ja toivotti uuden neuvottelu-

kunnan tervetulleeksi. 
 

§ 21  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Per Hellman totesi kokouskutsun saapuneen 10.10.2017 ja samalla 

kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

  

§ 22  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksestä Granfors Mikaela ja Erickson  

Sture. 
 

§ 23  Psykiatrian toiminnan yleisesittely 

Sihteeri Tanja Jaakola esitteli psykiatrian toimintaa. Esitys kokouspöytäkirjan liit-

teenä. 

 

Kokouksessa huomioitiin, että asiakkaiden peruuttamattomien käyntien suuri mää-

rä olisi tärkeä tieto peruskunnille, koska aiheuttaa tehottomuutta ja kustannuksia. 

Keskustelua herätti myös lähetteiden määrän kasvu avohoidossa. Yksiselitteistä syy-

tä ei voitu osoittaa. 
 

Neuvottelukunta huomioi, että 

- Yhteistyötä sosiaalipuolen ja peruspalveluiden kesken tulisi olla enemmän. 

- Rajanveto peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä tulisi olla selkeä, 

jotta asiakkaat tuntisivat palveluketjut ja saisivat palvelut tarkoituksenmu-

kaisesta paikasta. 

- Yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa on vähän. 

- Ennaltaehkäisevän työn merkitys tärkeä, selvityksiä eri mahdollisuuksista 

tarvittaisiin. 
 
Neuvottelukunta pohti lausunnon kirjoittamista, jossa esiin nostettavia asioita olisi-

vat: 

- toiminnan ja palveluketjujen näkyvyys 

- matalankynnyksen palveluihin satsaaminen 

- yhteistyö 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

  Psykiatrian neuvottelukunta     27.10.2017 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

- henkilökunnalle osoitettava kiitos haastavassa tilanteessa toimimisesta 

 

Kokouksessa ei ehditty sopia tarkemmin lausunnon laatimisesta ja toteutuksesta. 
 

§ 24  Psykiatrian neuvottelukunnan tehtävät hallintosäännön mukaan  

   

Pj Per Hellman esitteli psykiatrian neuvottelukunnan tehtävät hallintosäännön   

mukaisesti. 

 

§ 25  Tutustumiskäynnin suunnittelu 

        

Pj ehdotti tutustumiskäynnin tekemistä. Vaihtoehdoiksi esitettiin tutustumiskäyntiä 

oman shp:n alueella esim. Pietarsaareen nuorten asemalle, jossa aloitetaan uutta 

toimintaa matalankynnyksen palveluina. Toiseksi vaihtoehdoksi esitettiin käyntiä 

Uumajassa.  

Lisäksi esitettiin, että neuvottelukunta kutsuisi kokoukseensa YTHS edustajia saa-

den siten enemmän tietoa heidän toiminnasta ja sen koordinoinnista.  

Sovitaan, että Hans Frantz ottaa yhteyttä Uumajaan ja tiedustelee mahdollisuutta 

vierailla siellä 11.1.2018. Käynti Pietarsaareen toteutetaan myöhemmin. 

          

§ 26  Psykiatrian alueeseen tutustuminen 

     

Tutustumiskäynti akuuttipsykiatrian Psykoosipoliklinikalla ja osastolla 2, joissa 

osastonhoitajat esittelivät lyhyesti toimintaa ja tiloja.  
 

§ 27  Muut asiat 

Muissa asioissa toivottiin keskusteltavan psykiatrian lääkäritilanteesta, mikä läpi-

käytiin osana toiminnan esittelyä. 

Neuvottelukunnan jäsen Sture Erickson tiedusteli, onko erikoislääkäri Pekka Räisäs-

tä yritetty rekrytoida psykiatrian lääkärivirkoihin. Sihteeri lupasi viedä ehdotuksen 

jyl Auvo Rauhalan ja Jesper Ekelundin tietoon.  
 

§ 28  Seuraava kokous 

Seuraava kokous 11.1.2018 klo 9.00. Kokous pidetään laivalla, jos tutustumiskäynti  

toteutuu. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

  Psykiatrian neuvottelukunta     27.10.2017 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

§ 29  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30. 

 



 
 

 

        BILAGA LIITE § 197/1 
 

Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo   
 
 
§ 33 Hankintapäätös: Hiilikuituleikkauspöytä;  Mediq Suomi Oy, 90 616 € 
 
§ 34 Hankintapäätös: Verenkuva-analysaattori väliohjelmistoineen; Roche 

Diagnostics Oy,  178 2300 €. 
 
§ 35 Hankintapäätös: X-rakennuksen peruskorjauksen kokonaisurakka; Ra-

kennus K. Karhu Oy, 1 928 000 €. 
 
§ 36 Hankintapäätös: Suoradigitaalinen liikuteltava C-kaari; Ziehm Imaging 

Oy, 110 000 €. 
 
§ 37 Hankintapäätös: Lääketieteelliset kaasut 1.1.2018 -31.12.2019;  Oy AGA 

Ab. 
 
§ 38 Päätösvallan siirtäminen esteellisyyden vuoksi 
 
§ 39 Turvallisuustyöryhmän täydentäminen vuosille 2017-2019 
 
§ 40 Hankintapäätös: Alueelliset lab-, apteekki-, kirjeposti- ja muut tavaran 

reittikuljetuspalvelut 1.1.2018 -31.12.2019 sekä optiona vuodelle 2020. 
 
§ 41 Hankintapäätös: Puhepalveluiden kilpailutus, voittaja Telia Oyj.  

5 vuoden kokonaishinta vertailukorille palveluista ja tuotteista arvioiduilla 
määrillä 646 207 €. 

  
§ 42 Hankintapäätös: Perusterveydenhuollon päivystyksen lääkäripalvelut 

1.1.2018 -31.12.2019 ja optiona vuosi 2020; Attendo Terveyspalvelut Oy. 
 
§ 43 Hankintapäätös: Huutoniemi C-rakennuksen 3. kerroksen kokonaisurak-

ka; Wikcon Oy, 88 000 € (alv 0 %), 109 120 € (alv 24 %). 
 
§ 44 Sähköisten potilastietojen käytön valvontatyöryhmän asettaminen 2018-

2020 



          
 
 
        BILAGA LIITE § 197/2 

 

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

§ 78 Kahvilatoiminnan liittäminen ravitsemiskeskukseen 

§ 79 Anskaffningen av dynor, täcken och motsvarande textilier 

§ 80 Potilasmonitorien ohjelmistopäivityksien hankinta 

§ 81 Poistetun tavaran myynti 

§ 82 Välinehuollon pesuaineiden hankinta 

§ 83 Hoito-ohjepalvelusopimuksen hankinta 

§ 84 Ersättning för glasögon som gått sönder 

§ 85 Ersättning för onödiga mediciner 

§ 86 Poistetun tavaran myynti 

§ 87 Poistetun tavaran myynti 

§ 88 Poistetun tavaran myynti 

§ 89 Poistetun tavaran myynti 

§ 90 Poistetun tavaran myynti 

§ 91 Poistetun tavaran myynti 

§ 92 Poistetun tavaran myynti 

§ 93 Poistetun tavaran myynti 

§ 94 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 95 Oy Woikoski Ab:n hankintaoikaisuvaatimus 

§ 96 Bonusarvoden 2017 



          
 
 
         BILAGA LIITE § 197/3 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
§ 93 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation   
 
§ 94 Opinnäytetyön lupa sairaalamikrobiologialla; FM mikrobiologi Roosa Sa-

volainen 
 
§ 95 Anvisning för anhopningar på VCS – Ohjeistus VKS:n ruuhkatilanteita 

varten 
 
§ 96 Uppsägning pga ålderspension 
 
§ 97 Uppdatering av CÖL Direktiv ”Översättning av journaltexter till engelska” 
 JYL ohjeen ”Potilasasiakirjatekstien kääntäminen englanniksi” päivittä-

minen 
 
§ 98 - 100 Bonusarvode som belöning för gott arbetsresultat – Bonuspalkkio tunnus-

tuksena hyvästä työtuloksesta 
 
§ 101 Lupa opinnäytetyölle ”Diabeteksen tyyppiä 1 sairastavien nuorten sitou-

tuminen omahoitoon heidän saatuaan käyttöönsä verensokerisensorin” 
 
§ 102 – 107  Bonusarvode till läkare på psykiatrin 
 
 
§ 108  Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation   
 
§ 109 Määräaikainen henkilökohtainen lisä lääkärille kun virkoja täyttämättä yli 

30 %. 
 
§ 110 Delegointipäätös: Mielenterveystyön vastuulääkärin tehtävien hoito 
 
§ 111-§ 112 Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen suuren johtamisvastuun vuoksi 
 psykiatrian yksikössä 
 
§ 113 Lupa jatkotutkimukselle ”lastenpsykiatrinen ja nuorisopsykiatrinen osas-

tohoito vuonna 2017”; LT professori Andre Sourander, Turun yliopisto 
 
 
 



          
 
 
        BILAGA LIITE § 197/4 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
§ 79 Muutokset virkarekisteriin: perushoitajan 50 %:n vakanssi jaetaan 25 + 25 % ja 

yhdistetään 75 %:n vakanssiin, josta tulee 100 % ja 50 %:n vakanssiin, josta tulee 
75 % onkologian vuodeosastolla 1.11.2017 lukien. 

 
§ 80 Ändringar till tjänsteregistret: Tjänsten för närvårdare ändras till befattning på 

hjärtavdelningen fr.o.m. 1.1.2018. 
 
§ 81 Bonusarvode som belöning för gott arbetsresultat. Bonuspalkkio tunnustuksena 

hyvästä työtuloksesta. 
 
§ 82 Ändringar till tjänsteregistret: Tjänsten för byråsekreterare ändras till en befatt-

ning. Två befattningar för byråsekreterare på 50 % sammanslås till 100 % fr.o.m. 
2.1.2018 vid patientjournalarkivet. 

 
§ 83 Ändringar till tjänsteregistret: En avdelningssekreterarbefattning på 50 % sam-

manslås till en 50 % = 100 % fr.o.m. 1.1.2018. 
 
§ 84 Ändringar till tjänsteregistret: En avdelningssekreterarbefattning på 100 % änd-

ras till deltid 50+ 50 %. En avdelningssekreterarbefattning på 75 % sammanslås 
till en 25 % = 100 % fr.o.m. 1.1.2018. 

 
§ 85 Ändringar till tjänsteregistret: En sjukskötarbefattning på 100 % ändras till deltid 

50+ 50 % fr.o.m. 1.12.2017 vid Bottenhavets dialys. 
 
 
§ 86 Ändringar till tjänsteregistret: En sjukskötarbefattning på 100 % ändras till deltid 

50 + 50 % fr.o.m. 1.12.2017 på serviceområdet för öppenvård. 
 
§ 87 Ändringar till tjänsteregistret: En laboratorieskötarbefattning på 100 % ändras 

till deltid 75 + 25 % fr.o.m. 8.1.2018.  
Laboratorieskötarbefattningar på 50 + 25 + 25 % sammanslås till en vakans på 
100 % fr.o.m. 1.3.2018 vid kliniskt laboratorium. 
 

§ 88-89  Bonusarvode 
 
§ 90 Ändringar till tjänsteregistret: En instrumentvårdartjänst ändras till befattning. 

Två instrumentvårdarbefattningar på 50 % sammanslås till en befattning på 100 
% fr.o.m. 13.12.2017 vid instrumentvårdsenheten. 
 

§ 91 Ändringar till tjänsteregistret: En sjukskötartjänst ändras till befattning 
fr.o.m. 1.2.2018 på affektivpolikliniken/mielialapoliklinikka. 
 

§ 92 Ändringar till tjänsteregistret: 1 Sjukskötarbefattning på 75 % sammanslås till en 
25 % = 100 % och 1 sjuksköt på 25 % sammanslås till en 75 % = 100 %,  fr.o.m. 
8.1.2018.  

 
§ 93 Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen lisävastuiden vuoksi.  



Lausuntopyyntökysely  03.11.2017 

 

Ohjeet: 

 

Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -

painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta osa 

kysymyksistä on merkitty pakollisiksi. Mahdolliset kysymyksiin annetut perustelut huomioidaan 

vastauksia analysoitaessa. Kyselyssä on runsaasti vastaustilaa lausujien vapaamuotoisille 

kommenteille. Vastauksia on mahdollista muokata ennen kyselylomakkeen lähettämistä. Kyselyn 

voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Keskeytä-painiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin. 

Keskeytä-painikkeesta kysely vie automaattisesti sivulle, jossa on linkki jatkettavaan kyselyyn. 

Sivulla voi myös lähettää linkin sähköpostiisi. Viimeisen kysymyksen lopussa on Yhteenveto-

painike, josta pääset tarkastelemaan laatimiasi vastauksia. Yhteenvetosivulta pääset muokkaamaan 

(Muokkaa vastauksia -painike) ja tulostamaan (Tulosta-painike) kyselyn. Tämän jälkeen kysely 

pitää vielä lähettää. 

 

Vastauksien lähetys: Kun kyselyyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen 

yhteenvetosivun lopussa olevaa Valmis-painiketta. Lähettämisen jälkeen kyselyvastausta ei ole enää 

mahdollista täydentää tai muokata. 

  

Sähköpostin liitteenä on mukana tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn 

helpottamiseksi. Toimielimen käsittelyssä voidaan noudattaa esimerkiksi menettelyä, jossa 

lausuntoa työstetään tekstitiedostomuotoisena ja käsittelyn lopuksi tekstitiedostoon laaditut 

vastaukset syötetään kyselyyn.  

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 15.12.2017 klo 16.15 mennessä.  

Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan 

mennessä saapuneet lausunnot. 

 

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.comxxxx 

 

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat: 

 

Osastopäällikkö ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338, s-posti kirsi.varhila@stm.fi 

Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, p. 02951 63092, s-posti pirjo.kainulainen@stm.fi 

Hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367, s-posti pekka.jarvinen@stm.fi 

Hallitussihteeri Maria Porko, p. 02951 63417, s-posti maria.porko@stm.fi 

 

Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:   

 

Suunnittelija Henriikka Tammes, p. 02951 63182, s-posti henriikka.tammes@stm.fi 
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TAUSTATIEDOT 

 

Vastaajatahon virallinen nimi:  Vaasan sairaanhoitopiiri 

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: 

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot: 

Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä: xx.12.2017 

Toimielimen nimi:   Sairaanhoitopiirin hallitus 

 

 

Onko vastaaja* 

 

 kunta 

 sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue  

 sairaanhoitopiiri 

 maakunnan liitto 

 muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin 

 valtion viranomainen 

 järjestö 

 yksityinen palveluntuottaja 

 joku muu 

 

 

Kysymykset  

 

Kysymyksiä valinnanvapauslain tavoitteista 

 

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön 

terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvien kustannuksien kasvua 3 miljardilla 

eurolla vuoteen 2029 mennessä.  Valinnanvapauslain tarkoituksena on edistää sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen 

saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan 

toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. 

 

1. Voidaanko ehdotetulla valinnanvapauslailla osaltaan kaventaa väestön terveys- ja 

hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta?  

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Olemassa olevan järjestelmän ongelmana on, että eri sosioekonomiset ryhmät käyttävät sote-palve-

luja eri tavoin. Yli puolella lapsista on yksityinen sairauskuluvakuutus. Suurin osa työssäkäyvistä 

on työterveydenhuollon sairaudenhoidon piirissä. Kuntien ja kuntayhtymien tuottamien 

peruspalvelujen asiakkaina on edellisiin verrattuna huomattava määrä iäkkäitä, vähätuloisia, 

kroonisesti sairaita ja syrjäytyneitä henkilöitä.  
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Lakiehdotuksesta tehdyssä vaikutusarvioinnissa todetaan, että rinnakkaiset vakuutus-/rahoitusjärjes-

telmät jäävät käytännössä ennalleen – yksityisten palvelujen käytön ei oleteta vähenevän, kuten ei 

työterveydenhuollon sairaanhoitopalvelujenkaan. Vakuutusten määrä voi vaikutusarvioinnin 

mukaan lisääntyä tai vähetä. Se, että potilaat voivat valita suoran valinnan palvelutuottajaksi 

yrityksen ei kavenna terveys- ja hyvinvointieroja. Asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia 

käyttävät ovat oletettavasti koulutetumpia ja hyvinvoivempia kuin ne, jotka näitä eivät osaa tai 

halua käyttää.  

 

Ehdotettu laki lisää valinnanvapautta, mutta asiakkaan näkökulmasta valintavaihtoehtojen 

lisääntymistä keskeisempää on, mitä valinnoillaan voi saada (ja yhteiskunnan kannalta, miten 

valinnat palvelujärjestelmän kehittymistä ohjaavat). Valinnanvapaus lisää palvelujen saatavuutta, 

jos resursointia kasvatetaan. Toisaalta resursointia ja tätä kautta palvelujen saatavuutta voidaan 

kasvattaa myös ilman valinnanvapautta. Lakiehdotus ei todennäköisesti lisää palvelujen 

yhdenvertaista saatavuutta koska työterveyshuollon ja vakuutusten piirissä olevat sekä omalla 

rahalla palveluja hankkivat saavat enemmän ja nopeammin palveluja kuin julkisesti rahoitetun 

järjestelmän kautta. Olennainen kysymys on, johtaako laki työterveydenhuollon sairaanhoidon ja 

vakuutusten vähenemiseen. Yhdenvertaisuus paranisi vain tällä tavoin. 

 

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen edellyttää, että järjestelmä on luonteeltaan universaali 

(ei erillistä kanavaa työssä oleville), resursseja kohdennetaan enemmän heikossa asemassa olevien 

hoitoon ja ennakoivaan ohjaukseen sekä preventioon panostetaan vahvasti. Valinnanvapausuudistus 

ei sisällä tällaisia tekijöitä eikä johda tällaisiin muutoksiin. 

 

Valinnanvapaus tuottaa lisää valinnanmahdollisuuksia lähinnä vain asutuskeskuksiin, jolloin 

yhdenvertainen saatavuus (tai ainakaan saavutettavuus) ei lisäänny. 

 

 

 

 

2. Edistääkö valinnanvapauslakiluonnos tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan 

vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin? 

 

a.  kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Ehdotetussa lainsäädännössä asiakas saa valita seuraavat palvelutuottajat: 1) sote-keskus, 2) 

hammashoitoyksikkö, 3) liikelaitos, 4) asiakassetelituottaja, 5) henkilökohtaisen budjetin 

palvelutuottaja. Lisäksi potilaalla on oikeus hakeutua hoitoon toiseen EU-/ETA-maahan. 

 

Henkilökohtaista budjettia lukuun ottamatta mahdollisuus valita palveluntuottaja ei kuitenkaan 

tarkoita, että asiakkaalla olisi mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa. Koska sote-keskusten 

rahoitus perustuu pääosin kapitaatioon, tulee maakunnan määrittää tarkoin, mitä palveluja 

kapitaatiokorvaus pitää sisällään. On oletettavaa, että tämä rajaa palveluja verrattuna nykyisiin 

terveyskeskuksiin, mitä kautta asiakkaan valinnanmahdollisuudet palvelujensa sisältöön vähenevät.  
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Myös asiakassetelipalvelujen sisältö on määriteltävä hyvin tarkoin, eikä potilaalla niiden osalta ole 

käytännössä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelun sisältöön. On potilaan kannalta 

valinnanmahdollisuuksia rajoittavaa ja muutoinkin epätarkoituksenmukaista, ettei liikelaitos saa 

tuottaa asiakassetelipalveluja eikä henkilökohtaisen budjetin palveluja.  

 

 

 

3. Antaako lakiluonnos asiakkaalle riittävät mahdollisuudet hakeutua asiakkaan omaan tilanteeseen 

sopivaan palveluun? 

 

a.  kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Lakiehdotuksessa rajataan oikeus vaihtaa sote-keskuksen palveluntuottaja 6 kk välein. Meneillään 

olevista valinnanvapauskokeiluista tiedetään, että osa aiemmin terveyskeskusten palveluja 

käyttäneistä henkilöistä on vaihdettuaan yksityisen palvelutuottajan piiriin halunnut nopeasti 

vaihtaa takaisin terveyskeskuksen asiakkaaksi. Asiakkaalle tulisi joko antaa mahdollisuus vaihtaa 

palveluntuottajaa 3 kk välein, tai valintaan tulisi sisältyä koeaika, jona aikana tuottajan saisi vaihtaa. 

 

On potilaan kannalta valinnanmahdollisuuksia rajoittavaa ja muutoinkin epätarkoituksenmukaista, 

ettei liikelaitos saa tuottaa asiakassetelipalveluja eikä henkilökohtaisen budjetin palveluja. 

 

 

 

4. Jos asiakkaalla on laaja-alaisia palveluntarpeita, toteutuuko lakiluonnoksen perusteella asiakkaan 

mahdollisuus saada tarpeen mukaisella tavalla yhteen sovitettuja palveluja? 

 

  a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Koordinaatio voidaan käytännössä toteuttaa joko siten, että maakunnan järjestäjä tarjoaa asiakkaille 

koordinaatiopalveluja (ns. case manager), jolloin on mahdollista hyödyntää myös yksityisten 

tuottajien tuottamia palveluja tai niin, että maakunnan liikelaitos tuottaa kaikki asiakkaan 

tarvitsemat palvelut. Mikäli laaja-alaisia palvelutarpeita omaavien henkilöiden palvelujen 

koordinointi ja yhteensovittaminen ei toteudu henkilökohtaisella tasolla maakunnan toimesta, sen 

toteutumiseksi ei ole edellytyksiä lainkaan. Tästä pääsäännöstä muodostavat poikkeuksen ne 

henkilökohtaiseen budjettiin oikeutetut henkilöt, jotka kykenevät koordinoimaan omat palvelunsa 

itse.  
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Asiakasseteli pilkkoo asiakkaan palvelut epätarkoituksenmukaisella tavalla, ainakin 

erikoissairaanhoidon palveluissa, ja sen käyttökohdetta tulisi merkittävästi rajata nyt esitetystä. 

 

 

 

5. Turvaako lakiluonnos palvelujen horisontaalisen ja vertikaalisen integraation? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Maakunnan tulee saada tuottaa kaikkia asiakkaan tarvitsemia palveluja. Näiden suhteen 

horisotaalinen ja vertikaalinen integraatio toteutuu. Silloin, kun asiakas valitsee yksityisen sote-

keskuksen tai käyttää asiakasseteliä, integraatio toteutuu nykyistä palvelujärjestelmää heikommin. 

Yksityisen sote-keskuksen käyttö johtaa vertikaaliseen disintegraatioon, sillä nykyisin 

sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut ovat pääosin integroituja, joillakin alueilla myös 

erikoissairaanhoidon palvelut. Asiakassetelin käyttö johtaa horisontaaliseen disintegraatioon. 

 

 

6. Antaako esitys maakunnille riittävät edellytykset järjestämisvastuun toteuttamiseen? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Esitys ei anna edellytyksiä järjestämisvastuun toteuttamiseen. Asiakassetelin ja henkilökohtainen 

budjetin antaminen on määritelty liikelaitoksen tehtäviksi, vaikka ne ovat palvelujen järjestämisen 

työkaluja. Koska sekä asiakasseteli että henkilökohtainen budjetti on asetettu liikelaitosta sitoviksi, 

ei järjestäjällä ole mahdollisuuksia ohjata palvelujen käyttöä tai 

kontrolloida kustannuksia. Koska liikelaitos ei pysty sopeuttamaan menojaan asiakassetelien ja 

henkilökohtaisen budjetin käytön tahdissa, johtaa näiden käyttö tehottomaan toimintaan ja joko 

maakunnan kustannusten lisääntymiseen tai kustannusten säästämiseen kiireellistä ja/tai vaativaa 

hoitoa tarvitsevien potilaiden palveluista. 

 

Asiakas voi myös käyttää valinnanvapauttaan ja valita muun kuin maakuntansa liikelaitoksen (§21), 

ei siis pelkästään yksittäisen palvelun valintatilanteessa (§23). Kun toisen maakunnan liikelaitos saa 

tehdä asiakassuunnitelmaa koskevat ratkaisut, sillä ei ole mitään kannustinta säästää asiakkaan 

oman maakunnan kuluja, mikä vielä entisestään vähentää maakunnan edellytyksiä kantaa 

järjestämisvastuunsa. 

 

 

7. Edistääkö lakiluonnos toimintatapojen muutosta ja uusien palveluinnovaatioiden käyttöönottoa? 
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a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Maakunnallinen valmistelu on jo tähän mennessä aikaansaanut muutoksia järjestelmätason 

toiminnassa kunnissa ja kuntayhtymissä. On todennäköistä, että lakiehdotus toteutuessaan johtaa 

hyvinkin merkittäviin toimintatapojen muutoksiin. Asiaan liittyy myös huomattavia riskejä. Ei ole 

lainkaan selvää, että nämä toimintatapojen muutokset ovat yksinomaan positiivisia asiakkaan tai 

ennen kaikkea yhteiskunnan kannalta.  

 

Innovatiivisuus on lopulta kiinni siitä, millä perustein asiakkaat valitsevat palveluntuottajat ja 

minkälaiset mahdollisuudet näillä rahoituksensa puitteissa on kehittää toimintaa. Periaatteessa sote-

keskuksille tulee kapitaatiorahoituksen myötä kannustin palveluinnovaatioiden käyttöönottoon. Jos 

potilaat kuitenkin valitsevat mieluummin ”perinteisemmät” palvelut, innovatiivisuus karisee 

nopeasti. Lisäksi sote-keskuksen on huomattavasti helpompi ”alihoitaa” kuin innovoida uusia 

palveluja. Liikelaitoksen innovatiivisuutta saattaa vähentää taistelu tuloista ja osaajista. 

 

 

 

8. Antaako valinnanvapauslakiluonnos yhdessä muun maakunta- ja sote-uudistuksen kanssa riittävät 

edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten kasvun hillinnän tavoite?  

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot  

 

Valinnanvapauslakiluonnoksen toteuttaminen tulee johtamaan kustannusten kasvuun. Markkinoiden 

avaaminen tulee lisäämään palvelujen tarjontaa asutuskeskuksissa. Maakunnan liikelaitoksella ei 

ole mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaa ja kustannuksia muuttuvassa kysyntätilanteessa vaan 

ylimenokauden ajan tulee vallitsemaan ylikapasiteettitilanne. Toisaalta maakunnalla on velvoite 

järjestää palvelut alueilla, jotka eivät ole liiketaloudellisesti kannattavia, joka edelleen lisää 

kustannuspaineita. 

Lakiehdotuksen vaikutusarvioinnissa on lueteltu 41 eri tekijää, joiden mainitaan johtavan 

kustannusten kasvuun nykyisestä. Arviointiraportissa kustannusten kasvun hillinnän työkaluiksi 

tarjotaan kiinteä budjetti, digitalisaatio ja irtisanomiset. Toisaalta vaikutusarvioinnissa todetaan, että 

lakiehdotus ei aiheuta työttömyyttä, eli irtisanomisilla ei kyetä kustannuksia laskemaan. 

Digitalisaation hyödyntäminen on välttämätöntä, jotta ikääntyvälle ja vaativammalle 

asiakaskunnalle kyetään tarjoamaan asianmukaiset palvelut, mutta valitettavasti sen vaikutuksista 

kustannuskasvun hillintään ei ole mitään näyttöä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikään. 

Kiinteän budjetin avulla voidaan yrittää leikata kustannuksia, mutta kuten perustuslakivaliokunta 

kesällä antamassaan lausunnossa totesi: ”Perustuslain 19 §:ssä turvattuja sosiaali- ja 
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terveyspalveluja koskeva erityislainsäädäntö rakentuu tarveperusteiselle järjestelmälle, jossa 

jokaisella lain soveltamisalan piirissä olevalla henkilöllä on oikeus saada ne palvelut, jotka hän 

ammattihenkilön arvioon perustuen tarvitsee. Esityksen perusteluissa on viitattu korkeimman 

hallinto-oikeuden ja ylimpien laillisuusvalvojien kannanottoihin, joiden mukaan budjettirajoitteella 

ei voida rajoittaa lakisääteisten palvelujen saatavuutta (s. 672). Perustuslakivaliokunta korostaa 

tämän näkökohdan merkitystä. Perustuslain 19 ja 22 §:stä seuraa, että valtion tulee huolehtia 

maakuntienkin osalta niiden taloudellisista edellytyksistä hoitaa niille säädetyt perusoikeuksien 

toteuttamistehtävät.” 

 

 

Kysymyksiä lakiluonnoksen yksityiskohdista  

 

9. Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslakiluonnoksen 3 luvussa säädettäisiin 

asiakkaan suoran valinnan sosiaali- ja terveyspalveluista.  

9a. Turvaavatko maakunnan liikelaitoksen suoran valinnan palvelujen tuotantoa koskevat 

säännökset (mm. 16 §) palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kaikissa olosuhteissa? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot  

 

Maakunnan liikelaitoksella on velvoite tuottaa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja. Liikelaitos voi 

suunnitella palveluverkkonsa siten, että palvelujen yhdenvertainen saatavuus toteutuu. Voidakseen 

tuottaa palveluja laaja-alaisesti, liikelaitos tarvitsee kuitenkin riittävän rahoituksen ja henkilökuntaa. 

Mikäli merkittävä osa asiakkaista valitsee yksityisen sote-keskuksen, joidenka toimipisteet 

oletettavasti keskittyvät kasvukeskuksiin, rajaa maakunnan liikelaitoksen mahdollisuutta tarjota 

palveluja maantieteellisesti laaja-alaisesti. Vielä suurempi ongelma on mahdollinen kilpailu 

henkilöstöstä – oletettavasti ennen kaikkea lääkäreistä – mikä voi haitata liikelaitoksen edellytyksiä 

tuottaa peruspalveluja ylipäätään. 

 

 

9b. Onko lakiluonnoksen 18 §:ssä säädetty sote-keskuksen lakisääteinen palveluvalikoima 

sisällöltään ja laajuudeltaan tarkoituksenmukainen? 

 

a. liian laaja 

b. sopiva 

c. liian suppea 

 

Vapaamuotoiset huomiot  

 

Erikoislääkärin vastaanottovelvoite tulee poistaa esityksestä.  

 

Esitetyt erikoisalat ovat osin epätarkoituksenmukaisia. Yleissisätautilääkäreitä ei käytännössä enää 

edes ole, he kaikki joko hankkivat toisen suppeamman spesialiteetin tai käytännössä muuten 

keskittyvät suppeampaan sektoriin. Tämä vaatimus edellyttäisi erikoislääkärikoulutuksen 

painopisteen olennaista muuttamista! Silmälääkäri tarvitsee käytännössä huomattavan kallista ja 

hyvin vaikeasti paikasta toiseen kuljetettavaa laitteistoa, minkä vuoksi merkittävä osa silmälääkärin 
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kevyellä varustuksella tutkimista potilaista joudutaan kuitenkin lähettämään sairaalan poliklinikalle, 

joten toiminta ei ole tuottavaa eikä tarkoituksenmukaista. Hajasijoitetuissa erikoissairaanhoidon 

palveluissa ei myöskään saisi suosia yksittäisiä sote-keskuksia ja kaikkien sote-keskusten 

tukeminen olisi hankalaa ja tehotonta. 

 

 

9c. Onko lakiluonnoksen 18 §:ssä säädetty suunhoidon yksikköjen lakisääteinen palveluvalikoima 

sisällöltään ja laajuudeltaan tarkoituksenmukainen? 

 

a. liian laaja 

b. sopiva 

c. liian suppea 

 

Vapaamuotoiset huomiot  

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 

 

 

9d. Onko lakiluonnoksen 18 § sote-keskuksen suoran valinnan palveluista riittävän selkeä siltä osin, 

mitkä palvelut kuuluvat suoran valinnan palvelujen piiriin ja mitkä kuuluvat maakunnan 

liikelaitoksen tuottamiin muihin kuin suoran valinnan palveluihin?  

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Jos ei, niin miten olisi tarkoituksenmukaista määritellä ne perusteet, joilla määritellään tarkemmin 

sote-keskuksissa tuotettavat palvelut? 

 

Asiakkaan vapaan valinnan toteuttaminen ja markkinoiden avaaminen voidaan selkeimmin toteuttaa 

sisällyttämällä ainoastaan yleislääkärin ja hoitajan vastaanottotoiminta perusterveydenhuollossa 

sekä suun terveydenhuolto esitetyssä muodossa sote-keskuksen toimintaan. 

Laajentamalla toiminta muihin osiin vaarannetaan integraatio ja kustannusten hallinta 

 

 

9e. Onko lakiluonnoksen 18 § suunhoidon suoran valinnan palveluista riittävän selkeä siltä osin, 

mitkä palvelut kuuluvat suoran valinnan palvelujen piiriin ja mitkä kuuluvat maakunnan 

liikelaitoksen tuottamiin muihin kuin suoran valinnan palveluihin?  

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Jos ei, niin miten olisi tarkoituksenmukaista määritellä ne perusteet, joilla määritellään tarkemmin 

suunhoidon yksiköissä tuotettavat palvelut? 
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9f. Ovatko säännökset (mm. 18 § ja 37 §) sosiaalihuollon osalta tarkoituksenmukaisia ja riittäviä? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Tehtävänjako ja vastuut ovat epämääräisesti esitettyjä. Sosiaalihuollon tulee yksiselitteisesti kuulua 

maakunnan liikelaitoksen tehtäviin 

 

 

10. Lakiluonnoksen 4 luvussa säädettäisiin asiakkaan mahdollisuuksista valita maakunnan 

liikelaitos. 

 

10a. Antaako lakiluonnoksen 21 § asiakkaalle tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet valita 

liikelaitos? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Viittaamme vastaukseemme kohdassa 6: 

Asiakas voi myös käyttää valinnanvapauttaan ja valita muun kuin maakuntansa liikelaitoksen (§21), 

ei siis pelkästään yksittäisen palvelun valintatilanteessa (§23). Kun toisen maakunnan liikelaitos saa 

tehdä asiakassuunnitelmaa koskevat ratkaisut, sillä ei ole mitään kannustinta säästää asiakkaan 

oman maakunnan kuluja, mikä vielä entisestään vähentää maakunnan edellytyksiä kantaa 

järjestämisvastuunsa. 

 

 

10b. Entä antaako lakiluonnoksen 22 ja 23 § asiakkaalle tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet valita 

liikelaitoksen palveluyksikkö/yksiköt? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

 

11. Lakiluonnoksen 5 luvussa säädettäisiin asiakassetelin käytöstä asiakkaan valinnanvapauden 

lisäämisessä.  
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11a. Onko lakiluonnoksen 24 §:ssä säädetty asiakasseteli sisällöltään ja laajuudeltaan 

tarkoituksenmukainen? 

a. liian laaja 

b. sopiva 

c. liian suppea 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

24 § mom 1 kohdat 8) ja 10), jotka koskevat erikoissairaanhoitoa tulee poistaa esityksestä. 

 

Asiakassetelin piiriin on nyt määritelty 1/2 - 2/3 sairaaloiden toiminnasta. Asiakassetelin näin laaja 

käyttö romuttaa erikoissairaanhoidon palveluverkoston ja johtaa erittäin merkittävään palvelujen 

saatavuuden ja laadun heikkenemiseen nykyiseen nähden.  

 

Erikoissairaanhoitotoiminnassa on huomattavia ennen kaikkea laadullisia mutta myös 

kustannustehokkuuteen liittyviä mittakaavaetuja. Tästä syystä toimintaa on tarkoituksenmukaista 

keskittää yksiköihin, joissa toimintavolyymit ovat suuret. Tämä mahdollistaa pitkälle viedyn 

erikoistumisen esimerkiksi tietyn alueen syöpäkirurgiaan, mikä taas takaa paremmat hoitotulokset. 

Kirurgisen toiminnan tuottaminen asiakassetelillä muutoin kuin erittäin tarkkaan rajatuissa 

toimenpiteissä rikkoo toimivat hoitoketjut, vähentää kaikkien toimijoiden volyymiä ja heikentää 

sekä laatua että kustannustehokkuutta. 

 

Valtioneuvoston asetusta  582/2017 erikoissairaanhoidon toimenpiteiden keskittämisestä on 

perusteltu laadulla ja saatavuuden varmistamisella. Esitetty asiakassetelin laajuus rikko törkeästi 

edellä esitettyä asetuksen periaattta. Lakiluonnoksen perusteluissa mainitaan : 
Leikkaustoiminnan laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien 

yhdenvertaisen kohtelun lisäämiseksi laaditaan laatukriteerit. Tämä toteutetaan yhteistyössä yksityisen ja julkisen 

sektorin toimijoiden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä. Laatukriteerit säädetään ja ne tulevat voimaan 1.7.2018 

mennessä. 

Tässä lausunnossa ei voi ottaa kantaa laatukriteereihin, koska sellaisia ei ole esitetty ja aiemmat 

päätökset vesitetään tällä muotoilulla. 

 

Yliopistolliset sairaalat ja keskussairaalat ovat vastuussa erikoissairaanhoidon päivystystoiminnasta. 

Päivystys on osa yhteiskunnan turvaverkkoa, jonka avulla kyetään suoriutumaan yksilöllisistä ja 

laajemmista poikkeustilanteista. Tässä keskeistä on riittävän valmiuden ja osaamisen turvaaminen 

kaikkina vuorokaudenaikoina (24/7) ja erityisesti ruuhka- ja kriisitilanteiden hoitaminen (jossa on 

ongelmia osin jo nyt). Päivystävien sairaaloiden kiireetön toiminta muodostaa nyt reservin 

ruuhkatilanteiden hoitoon. Päivystävissä sairaaloissa tarvitaan 7-8 lääkäriä yhtä 

lääkäripäivystyspistettä kohti. Mikäli suunniteltua asiakasseteliä sovellettaisiin liki kaikkeen 

kiireettömään leikkaustoimintaan, se johtaisi erittäin todennäköisesti erikoislääkärikatoon 

yksityiselle puolelle vaarantaen samalla päivystysvalmiuden ylläpidon. Tällaisessa tilanteessa myös 

yksityisiltä toimijoilta tulee edellyttää päivystysvalmiuden ylläpitoa. Jo muutaman vuoden 

poissaolo päivystävästä toiminnasta johtaa ammatilliseen osaamisen vajeeseen, joka on vaikeasti 

korjattavissa. 

 

Vastaanotto- ja päiväkirurginen toiminta ovat keskeisiä osa-alueita erikoislääkärikoulutuksessa. 

Kokeneet erikoislääkärit ohjaavat toimintaa näissä toimipisteissä. Toimenpidealoille erikoistuvien 

lääkäreiden on virka-aikana mahdollista irtaantua saamaan opetusta vaativassa päivystyskirurgiassa, 

kun tällaisia potilaita hoitoon tulee. Tätä osaamista päivystävät kirurgit tarvitsevat ilta- ja yöaikaan. 

Keskussairaaloilla on tärkeä rooli erikoistumiskoulutuksessa, koska siellä työskentelemällä on 
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mahdollista saavuttaa huomattava volyymi yksittäisiä toimenpiteitä, joiden määrä 

yliopistosairaalassa erikoistujaa kohti on huomattavasti vähäisempi. Mikäli toimenpiteet 

asiakassetelin myötä hajaantuvat eri toimijoille, niiden määrä per erikoistuja vähenee, mikä johtaa 

osaamisen heikkenemiseen. 

 

Viime vuosina on tutkittu monia kiireettömän hoidon piiriin kuuluvia aiemmin rutiinisti käytettyjä 

hoitomenetelmiä, ja joistakin on riittävän hyödyn puuttuessa luovuttu kokonaan. Näitä menetelmiä 

käytetään edelleen yleisesti yksityisessä terveydenhuollossa. On selvää, että jos kiireetön kirurginen 

toiminta siirtyisi paljolti asiakassetelillä tuotettavaksi, toiminnan tieteellistä arviointia ei tehtäisi 

samassa määrin kuin nyt. 

 

Leikkaustoiminnassa pyritään yleensä siihen, että toimenpiteen tekevä lääkäri arvioi potilaan tilan 

itse. Kun valinnanvapauslakiesityksessä maakunnan liikelaitoksen lääkäri arvioi jatkohoidon ja 

siten asiakassetelin tarpeen, merkitsee tämä käytännössä yhtä ylimääräistä erikoislääkärikäyntiä 

verrattuna siihen, että ko. lääkäri tekisi toimenpiteen itse. Lisäksi asiakasseteli-toiminta edellyttää 

erittäin tarkkoja palvelukuvauksia, mitä asiakasseteli pitää ja ei pidä sisällään. Nämä tekijät yhdessä 

asiakassetelitoiminnan raportoinnin ja oikeellisuuden arvioinnin kanssa johtavat erittäin 

huomattaviin transaktiokustannuksiin. Näitä vielä entisestään lisää tarvittavien laskutusyhteyksien 

tekninen toteuttaminen ja hallinnointi, kun jokaisesta maakunnan liikelaitoksesta pitää olla laskutus- 

ja tiedonsiirtoyhteys jokaiseen asiakassetelitoimintaa harjoittavaan palvelutuottajaan. Muutoin 

tällaisia yhteyksiä ei tarvita. 

 

Kuten edellä on todettu, johtaisi asiakasselin ehdotetun mukainen käyttö todennäköisesti hyvin 

merkittävään lääkärimäärän siirtymiseen yksityisille tuottajille. Tämä jo itsessään nostaisi 

kustannuksia, koska lääkärit houkuteltaisiin uuden työnantajan palvelukseen joko paremmin 

työehdoin tai pienemmällä työsidonnaisuudella. Muu henkilökunta – sairaanhoitajat ja erityisesti 

tukipalveluhenkilökunta – eivät siirtyisi samassa laajuudessa, jolloin maakunta joutuu irtisanomaan 

tämän henkilöstön. Mikäli lääkärit vastoin odotuksia eivät siirtyisi yksityiselle – kuten jotkut ovat 

väittäneet – seuraisi siitä vielä suurempi sopeuttamistarve tai kustannukset kasvaisivat tehottoman 

tuotannon myötä, kun päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi jouduttaisiin pitämään palkattuna 

henkilökuntaa, jota ei päiväaikaan kyettäisi työllistämään täysimääräisesti. 

 

Suomi on osana Euroopan Unionia velvoitettu noudattamaan direktiiviä rajat ylittävästä 

terveydenhuollosta. Asiakassetelin laaja käyttö tulee houkuttelemaan Suomeen ulkomaalaisia 

terveyspalvelutuottajia, ja asiakassetelin tulee mahdollistaa hoitoon hakeutuminen myös ulkomaille. 

Tämä merkitsee osan toiminnasta siirtymistä suomalaisen viranomaiskontrollin ulottumattomiin. 

 

Valinnanvapauslakiehdotuksessa esitetystä asiakassuunnitelmasta ja järjestäjän 

integrointivelvoitteesta huolimatta asiakassetelin laaja käyttö johtaa siihen, että useita eri palveluja 

tarvitsevan potilaan hoidon kokonaisuudesta ei vastaa enää kukaan. 

 

24 § mom 1 kohdassa 7 esitetään (yksityiskohtaiset perustelut, s. 30), että asiakassetelin piiriin 

kuuluisi myös kuntoutustarpeen arviointi. Tarpeen arviointi pitää säilyttää sote-keskuksissa, 

hammashoidon yksiköissä ja liikelaitoksissa 

 

 

11b. Onko maakunnan liikelaitoksella 24 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjen rajausten perusteella 

edellytykset turvata riittävät palvelut kustannustehokkaalla tavalla? 

 

a. kyllä  
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b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

2. momentin mukaan maakunta voi rajata asiakassetelin käyttöönoton laajuutta, jos se on 

välttämätöntä palvelukokonaisuuksien toimivuuden tai palvelujen kustannustehokkaan 

järjestämisen kannalta. Asiakasseteliä ei saa käyttää, jos asiakas- tai potilasturvallisuus voi 

vaarantua. Lakiehdotuksessa asiakasseteli on annettu maakunnan liikelaitoksen velvoitteeksi. On 

vähintään epäselvää, millä tavalla maakunta voi rajata laissa sen liikelaitokselle annettua 

velvoitetta. Vaikka tällainen keino olisikin, ei asiakas- tai potilasturvallisuuden vaarantumista voida 

varmuudella todentaa ennen kuin asiakasseteliä käytettäessä asiakas- tai potilasturvallisuus on jo 

vaarantunut. Todennäköisin mekanismi, jolla asiakas- tai potilasturvallisuus vaarantuu, on 

yksityisen palvelutuottajan heikkolaatuinen palvelu. Tällaisen mahdollisuutta ei voi mitenkään 

varmuudella poissulkea etukäteen. Toinen mekanismi, jolla asiakas- tai potilasturvallisuus, 

palvelukokonaisuuksien toimivuus tai palvelujen kustannustehokkuus voi vaarantua on tilanne, 

jossa liikelaitoksen avainosaajia tai laajasti muuta henkilökuntaa siirtyy asiakassetelituottajien 

palvelukseen. Henkilöstön siirtymisestä ei luonnollisesti voi olla mitään varmuutta, ennen kuin se 

on tapahtunut. Yksittäiset asiakassetelit eivät missään palvelussa johda ylitsepääsemättömiin 

ongelmiin, mutta on täysin mahdoton etukäteen arvioida, mikä on sellainen asiakassetelien laajuus, 

mikä johtaa ongelmia aiheuttaviin henkilöstösiirtymisiin.   

 

3. momentin mukaan maakunta ei voi ottaa asiakasseteliä käyttöön sellaisissa 1 momentin 10 ja 11 

kohdassa tarkoitetuissa palveluissa, joissa asiakassetelin käyttöönottaminen voi vaarantaa 

maakunnan liikelaitoksen lakisääteisistä tehtävistä suoriutumisen. Tällainen tilanne realisoituu 

silloin, kun liikelaitoksen avainosaajia tai laajasti muuta henkilökuntaa siirtyy asiakassetelituottajien 

palvelukseen. Henkilöstön siirtymisestä ei luonnollisesti voi olla mitään varmuutta, ennen kuin se 

on tapahtunut. Tällöin ongelma on jo ilmennyt, eikä henkilöstö ole välttämättä halukas palaamaan 

enää liikelaitoksen palvelukseen, vaikka asiakassetelien myöntäminen lopetettaisiinkin. 

 

Maakunnan oikeus tuottaa kaikkia palveluja ei takaa, että se kykenee tuottamaan näitä palveluja 

laadukkaasti. Erikoissairaanhoidon palvelujen korkea taso Suomessa on saatu aikaan keskittämällä 

hoitoja yksiköihin, joissa niitä tuotetaan jopa kansainvälisesti katsoen suuria määriä. Tämä taas on 

mahdollistanut henkilöstön erikoistumisen suhteellisen kapeille osaamisalueille. Mikäli palvelujen 

tuottaminen hajautetaan, se tarkoittaa väistämättä kehityksen kääntämistä toiseen suuntaan – 

käsikirurgien sijasta kädet leikataan ortopedien ja ortopedien sijasta yleiskirurgien toimesta. 

Joissakin sairaaloissa gynekologit tekisivät kiireelliset umpilisäkeleikkaukset yöaikaan. Vastaavasti 

potilaita ei enää hoidettaisi vuodeosastolla kirurgisten (tai tätä erikoistuneemman) 

hoitohenkilökunnan toimesta vaan sisätautis-kirurgisten sairaanhoitajien toimesta. 

 

Käytännössä maakunta voi varmistua 2. ja 3. momentin ehtojen toteutumisesta vain siten, että se ei 

myönnä asiakasseteleitä lainkaan. 

 

Lakiluonnoksen perusteluissa ei kerrota miten maakuntien asukkaiden perustuslaillinen 

tasavertaisuus toteutuu jos yksi maakuntaa evää asiakassetelit asukkailtaan ja miten maakunnan 

asukkaiden tasavertaisuus toteutuu jos yksi asukas on valinnut maakunnan liikelaitoksen toisesta 

maakunnasta. 
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Lakiluonnoksen perustelut eivät tue maakunnan mahdollisuuksia taata tasavertaiset palvelut: 

Perustelutekstin s. 32 rajataan kustannustehokkuuden arviointia seuraavasti: Palveluiden 

kustannustehokkaalla järjestämisellä tarkoitettaisiin maakunnalle palveluiden järjestäjänä 

aiheutuvia kokonaiskustannuksia eikä sen oman liikelaitoksen kannattavuutta. Tämä on virheellinen 

perusteluteksti. Tietenkin pitää kustannustehokkuutta arvioida myös liikelaitoksen kannalta  

 

Samoin samassa kohtaa rajataan: Pohdittaessa yksittäisen asiakkaan vaihtoehtoja näissäkin 

tilanteissa, on kuitenkin valittava se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa asiakkaan etua. Myös tämä 

on erikoinen perustelu asettaessaan yhden ihmisen edun esim. koko potilasryhmän kollektiivisen 

edun edelle! 

 

Perustelutekstin s. 34 esitetään: Vastaavasti osana sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja val-

vontaa sosiaali- ja terveysministeriö sekä tarvittaessa kilpailu- ja valvontaviranomaiset seuraavat 

ja valvovat asiakassetelien käyttöä ja tämän säännöksen nojalla tapahtuvaa asiakassetelien käytön 

rajoittamista, puuttuen tarvittaessa toimivaltuuksiensa mukaisesti maakunnan menettelyyn. Esim. 

kilpailuviranomaisten valvonnan intresseissä ei toimivan maakunnallisen akuuttisairaalaverkoston 

säilyttäminen saane ansaitsemaansa painoarvoa. 

 

Perustelutekstin s. 34 esitetään samoin: Valinnanvapauden toteuttamiseksi asiakasseteleitä tulisi 

antaa mahdollisimman laajasti niissä palveluissa, joita on saatavilla maakunnassa. Tämä 

perustelutekstin kehotus on perusteeton ja haitallinen, asettaen valinnanvapauden toteutumisen 

kaiken muun edelle! 

 

Sama ongelma on lain § 25:n 3 mom:ssa: Jos asiakas kieltäytyy hänelle tarjotusta asiakassetelistä, 

maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta 

muulla tavoin. Laki asettaa vaatimuksen, että tilanteissa, joissa asiakasseteliä käytetään, se on 

ensisijainen ja vasta asiakkaan kieltäytyessä muualle lähettämisestä asiakassetelin kera hänelle 

voidaan tarjota hoitoa kyseisessä liikelaitoksessa. Jos asiakassetelin käyttöä liikelaitoksen 

tuottamien palvelujen sijaan on, ne pitää voida esittää tasavertaisina vaihtoehtoina! 

 

On odotettavissa, että asiakassetelin käytön rajoittamisen perusteista on jatkuvasti käynnissä 

lukuisia yksityisten palveluntuottajien tekemiä valitusprosesseja maakunnan liikelaitosta vastaan eri 

oikeusasteissa ja että nämä valitukset saattavat hidastaa päätöksentekoa kriittisissä tilanteissa (esim. 

kun liikelaitos uhkaa menettää runsaasti lääkäreitä) niin, että valinnanvapauslain suojasäännökset 

eivät faktisesti turvaakaan liikelaitoksen kustannustehokkaan toiminnan ja siten olemassaolon 

edellytyksiä. 

 

 

 

 

11c. Onko lakiluonnoksen 24 §:n sääntely riittävä erikoissairaanhoidon valtakunnallisen ja 

alueellisen palvelujärjestelmän turvaamisen näkökulmasta? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 
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Vapaamuotoiset huomiot 

 

Valtioneuvoston asetuksella erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä on 

vähennetty huomattavasti niiden yksiköiden määrää, jotka saavat tehdä anestesiaa vaativia 

leikkaustoimenpiteitä ja keskitetty toimintaa yksiköihin, joidenka toimenpidemäärät ovat riittävät 

laadun takaamiseksi. Nyt valinnanvapauslakiehdotuksessa esitetään, että yksityiset palvelutuottajat 

saisivat asiakassetelillä tuottaa näitä palveluja vapaasti. Tämä johtaisi siihen, että liikelaitosten 

toimenpidevolyymit laskisivat merkittävästi, jolloin joko kustannukset kasvavat huomattavasti tai 

toiminnan laatu sekä päivystys- ja muu varautumiskyky merkittävästi laskee. Mahdollisuudet 

päivystystä vaativien tilanteiden hoitoon heikkenee merkittävästi ja ennen kaikkea kyky vastata 

poikkeustilanteisiin. 

 

 

11d. Ovatko asiakasseteliä koskevat säännökset asiakkaan aseman ja oikeuksien näkökulmasta 

tarkoituksenmukaisia? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Asiakkaan näkökulmasta on epätarkoituksenmukaista, ettei hän voi valita asiakassetelillä 

maakunnan liikelaitosta. Se vähentää valinnanvapautta ja johtaa asiakkaan kannalta 

monimutkaiseen prosessiin, jossa saadakseen palvelut liikelaitokselta hänen tulee kieltäytyä 

asiakassetelistä, jota hänelle on lain mukaan kuitenkin tarjottava. Asiakkaan tulee ehdottomasti 

voida valita asiakassetelillä myös maakunnan liikelaitos. 

 

 

 

11e. Turvaako asiakassetelijärjestelmä maakunnalle riittävät ohjaus- ja vaikutusmahdollisuudet 

järjestämisvastuun toteuttamisen näkökulmasta? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Resurssien allokaatiovastuu on rakennemallin mukaan maakuntavaltuustolla. Esitetty järjestelmä ei 

anna käytännön mahdollisuuksia ohjata ja valvoa järjestelmää. 

 

 

12. Lakiluonnoksen 6 luvussa säädettäisiin henkilökohtaisen budjetin käytöstä asiakkaan 

valinnanvapauden lisäämisessä. Mahdollistavatko säännökset asiakkaalle riittävät mahdollisuudet 

vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen toteutukseen? 
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a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot  

 

Lakiehdotuksen mukaan asiakas ei voi henkilökohtaisella budjetilla hankkia maakunnan 

liikelaitoksen palveluja. Tämä kaventaa asiakkaan tosiasiallisia valinnanmahdollisuuksia ja on 

muutoinkin epätarkoituksenmukaista. Henkilökohtaisen budjetin piirissä on suuri joukko asiakkaita, 

jotka nyt käyttävät kunnan tai kuntayhtymän palveluja, ja on oletettavaa, että he haluaisivat käyttää 

vastaavia palveluja niiden siirryttyä maakunnan liikelaitokseen. Mikäli asiakas joutuu tekemään 

tosiasiallisen valinnan jo budjetin antamisen hetkellä (kieltäytymällä henkilökohtaisesta budjetista 

siltä osin, kun se koskee liikelaitoksen tuottamia palveluja), se vähentää asiakkaan mahdollisuuksia 

vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen toteutukseen. 

 

 

 

13. Lakiluonnoksen 7 luvussa säädettäisiin asiakkaan neuvonnasta ja ohjauksesta sekä 

palvelutarpeen arvioinnista. Lisäksi lakiluonnoksen 5 §:ssä säädettäisiin asiakkaalle tehtävästä 

yhdestä asiakassuunnitelmasta. Turvaavatko säännökset riittävän hyvin asiakkaan oikeudet sekä 

palvelujen toteuttamisen asiakkaan tarpeita vastaavasti? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot  

 

Asiakassuunnitelma on kannatettava asia, mutta se tulee lisäämään liikelaitoksen velvoitteita 

samalla kun liikelaitoksen käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ja osaaminen vähenevät 

asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton myötä. Tämä tarkoittaa, että 

asiakassuunnitelmia ei välttämättä kyetä toivotussa laajuudessa tuottamaan. Ei ole myöskään takeita 

siitä, että asiakassuunnitelmia käytännössä noudatettaisiin, vaikka tällainen velvoite laissa asetetaan. 

Kun asiakassuunnitelman kontrollointi ei ole (eikä käytännössä voikaan olla) minkään tahon 

tehtävä, tulevat mahdolliset puutteet ilmi vain asiakasvalitusten tai valvontatoimenpiteiden kautta. 

Tämä merkitsee toisaalta sitä, että ongelma on jo syntynyt ja toisaalta sitä, että vain pieni osa 

ongelmista havaitaan. Asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisempaa olisi, että tilanteessa, jossa 

asiakas tarvitsee useita toisiinsa kytkeytyneitä palveluja, hän saisi ne kaikki maakunnan 

liikelaitoksesta. 

 

 

Asiakassuunnitelma on kannatettava asia, mutta se tulee lisäämään liikelaitoksen velvoitteita 

samalla kun liikelaitoksen käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ja osaaminen vähenevät 

asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton myötä. Tämä tarkoittaa, että 

asiakassuunnitelmia ei välttämättä kyetä toivotussa laajuudessa tuottamaan. Ei ole myöskään takeita 

siitä, että asiakassuunnitelmia käytännössä noudatettaisiin, vaikka tällainen velvoite laissa asetetaan. 
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Kun asiakassuunnitelman kontrollointi ei ole (eikä käytännössä voikaan olla) minkään tahon 

tehtävä, tulevat mahdolliset puutteet ilmi vain asiakasvalitusten tai valvontatoimenpiteiden kautta. 

Tämä merkitsee toisaalta sitä, että ongelma on jo syntynyt ja toisaalta sitä, että vain pieni osa 

ongelmista havaitaan. Asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisempaa olisi, että tilanteessa, jossa 

asiakas tarvitsee useita toisiinsa kytkeytyneitä palveluja, hän saisi ne kaikki maakunnan 

liikelaitoksesta. 

Asiakassuunnitelma ei ole läheskään riittävä työkalu poistamaan valinnanvapauden aiheuttaman 

palvelutuotannon pirstaloitumisen haittoja, vaikka se niitä vähentääkin.  

 

Erityisesti tilanne, jossa asiakkaalla on runsaasti sote-keskuksessa hoidettavia sairauksia ja vain yksi 

hyvin spesifinen sairaus esim. liikelaitoksen silmätaudeilla johtaa käytännössä siihen, että liikelaitos 

joutuu hyvin laajasti vastaamaan sellaisesta asiakassuunnitelmasta, minkä hoitamisesta ei sillä 

hetkellä ole suorassa vastuussa kuin pieneltä osin. Tämä työllistää tarpeettomasti liikelaitoksen 

muiden erikoisalojen lääkäreitä ja johtaa tehottomuuteen, kun nämä muut lääkärit eivät kuitenkaan 

osallistu potilaan hoitoon. 

 

Ei voida lähteä lain esittämästä ”palvelujen tuottajat ovat velvollisia noudattamaan 

asiakassuunnitelmaa”, koska aito asiakassuunnitelmahan elää; jotakin vanhaa poistuu, muuttuu tai 

uutta tulee suunnitelmaan lääketieteellisin ja hoidollisin perustein koko ajan. Laissa oleva sote-

keskusten ositettu kapitaatiomalli tuottaa kustannusten vähentämiseksi ja liikevoiton lisäämiseksi 

palvelun tuottajalle kannustevaikutukseksi halun vähentää hoitoa ja siirtää sitä muille. Koska 

suunnitelma siis koko ajan elää, on suuri riski, että sitä lääketieteellisten perusteiden lisäksi 

rukataan naamioidusti myös voitontavoittelun vuoksi. 

 

 

 

14. Lakiluonnoksen 8 luvussa säädettäisiin palveluntuottajien hyväksymis- ja 

sopimusmenettelyistä.  

 

14a. Ovatko säännökset hyväksymismenettelyistä lakiluonnoksen tavoitteiden kannalta 

tarkoituksenmukaisia? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Palveluntuottajalain HE52/2017 2. luvussa, johon 39§:ssä viitataan, ei missään kohti todeta, että 

tuottajalla tulee olla riittävä osaaminen palvelujen tuottamiseksi. Tällainen velvoite esitetään 

henkilöstön määrän, tilojen, laitteiden ja jopa johtamisen osalta, mutta ei osaamisen osalta. 8§:ssä 

toki todetaan, että palvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti 

toteutettua, mutta tämä on mahdollista todentaa vasta jälkikäteen. Tästä seuraa, että maakunnalla ei 

ole mitään edellytyksiä olla hyväksymättä palveluntuottajaksi toimijaa, jolla ei maakunnan arvion 

mukaan ole riittävää osaamista palvelujen antamiseen. Koulutus ja osaaminen eivät ole sama asia, 

ja ainakin erikoissairaanhoidossa osaamisen arviointi on yksinkertaista tarkistaa, jos epäily 

osaamisen puutteesta herää. 
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Terveydenhuollon toiminnan luonne huomioiden tulisi palveluntuottajalaissa aina vaatia 

ennakkotarkastus ennen kuin tuottaja hyväksytään rekisteriin palvelujen tuottajaksi 

 

 

 

 

 

 

14b. Varmistaako hallintopäätöstä ja ehtojen asettamista koskeva sääntely (42 §) riittävät 

mahdollisuudet maakunnan järjestämisvastuun toteuttamiseen. 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Asiakassetelin antaminen on asetettu maakunnan liikelaitoksen velvoitteeksi. Mikäli näin toimitaan, 

liikelaitos on se toimija, joka tosiasialliset määrittää asiakassetelin käyttöön liittyvät ehdot. On 

epäselvää, miten asia tulisi käytännössä toteuttaa, jotta 42§ toteutuisi. Olisikin tässäkin suhteessa 

parempi, että asiakassetelin antaminen annettaisiin maakunnan järjestäjän vastuulle. 

 

 

14c. Ovatko säännökset sopimusmenettelyistä lakiluonnoksentavoitteiden kannalta 

tarkoituksenmukaisia? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

 

15. Lakiluonnoksen 9 luvussa säädettäisiin palvelujen tuottamisesta ja palveluntuottajien 

velvoitteista. Ovatko säännökset lakiluonnoksentavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

 

16. Lakiluonnoksen 10 luvussa säädettäisiin palveluntuottajalle suoritettavista korvauksista.  
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16a. Ottavatko sote-keskuksen kiinteän maksun osuus ja sen määräytymistä koskevat tekijät 

riittävästi huomioon asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet ja niiden aiheuttamat kustannukset? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Lakiehdotuksessa tai sen perusteluissa ei kuvata, miten sote-keskuksen kiinteän maksun 

määräytymistä koskevat tekijät ottavat huomioon asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet ja niiden 

aiheuttamat kustannukset. 65§:ssä luetellaan, mitkä ovat suoran valinnan palvelujen tarvetekijät, 

mutta ei mainita, miten ne lasketaan ja millä tavoin ne huomioivat asiakkaiden erilaiset 

palvelutarpeet sekä niiden aiheuttamat kustannukset. On oletettavaa, että asiakkaiden erilaista 

palvelutarvetta ei kiinteän maksun määräytymisessä kyetä riittävästi huomioimaan. Tästä taas 

seuraa, että korvaus joidenkin asiakkaiden tarpeista on liian pieni, kun taas toisten osalta se on liian 

suuri. Se kannustaa palveluntuottajia markkinoimaan palvelujaan niille asiakkaille, joiden tuotto on 

hyvä, mistä todennäköisesti seuraa asiakaskunnan jakautuminen suunnilleen siten, kun tälläkin 

hetkellä: terveemmät potilaat ovat yksityisten tuottajien hoidossa, kun taas julkinen sektori vastaa 

monisairaiden ja toimintakyvyltään alentuneiden asiakkaiden palveluista. 

 

§63:ssa sanotaan ”Korvausten on tuettava…asiakkaiden valinnanvapautta”. Millä perusteella 

asiakkaita pyritään saamaan käyttämään valinnanvapauttaan enemmän kuin mitä he itse kokevat 

siihen tarvetta? 

 

 

16b. Ovatko säännökset muista korvauksista uudistuksen tavoitteiden kannalta 

tarkoituksenmukaisia? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

§69 mom. 1:ssä puhutaan kannustinperusteisista korvauksista palvelujen kustannustehokkuuden 

perusteella. Jos siis sote-keskus tai hammashoidon asema selviävät potilaistaan vähäisin 

kustannuksiin suhteessa kiinteään korvaukseen, eli saavat enemmän liikevoittoa, heille annetaan 

vielä lisäpalkkio kiitokseksi tästä heidän suuresta liikevoitostaan. Tämä korvaus pitää tekstissä sen 

vuoksi rajata vain asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin palveluja koskevaksi, silloin kun 

esim. setelin hinta alittaa maakunnan ilmoittaman korvauksen. 

 

16c. Turvaavatko säännökset maakunnan liikelaitoksen sote-keskukselle ja yksityisen sote-

keskukselle yhdenvertaiset toimintaedellytykset? 
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a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Mallissa on sellainen sisään rakennettu ongelma, että maakunnan liikelaitos joutuu perustamaan 

sote-keskuksia sinne, minne yksityiset eivät niitä kannattavuussyistä perusta. 

 

17. Lakiluonnoksen 12 luvussa säädettäisiin lain voimaantulosta. 

 

17a. Turvaavatko 85 §:n mukaiset asiakasseteliä koskevat siirtymäsäännökset palvelujen 

saatavuuden siirtymävaiheessa?   

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

24§ 1. momentin kohtien 1-7 käyttöönotto tulee siirtää velvoittavana alkavaksi 1.1.2021 (maakunta 

voi harkintansa mukaan ottaa käyttöön jo aiemmin) ja luopua kohtien 8-11 käyttöönotosta 

kokonaan. 

 

 

17b. Turvaavatko 86 ja 88 §:n mukaiset sote-keskusta koskevat siirtymäsäännökset palvelujen 

saatavuuden siirtymävaiheessa?   

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

 

17c. Turvaavatko 87 ja 89 §:n mukaiset suunhoidon yksiköitä koskevat siirtymäsäännökset 

palvelujen saatavuuden siirtymävaiheessa?   

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 
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Vapaamuotoiset huomiot 

 

 

 

17d. Turvaako esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityisten tuottajien toimintaedellytykset? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

 

 

17e. Antaako esitys riittävät edellytykset pienten toimijoiden toimimiseen sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluntuottajina? 

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

18. Onko uudistuksen vaikutukset arvioitu näkemyksenne mukaan oikein ja riittävästi?  

 

a. kyllä  

b. kyllä pääosin 

c. ei pääosin  

d. ei  

e. ei kantaa 

 

Vapaamuotoiset huomiot 

 

Vaikutusarvio on tehty pinnallisesti, puutteellisesti ja osin virheellisesti. Lain suurimpia dynaamisia 

vaikutuksia ei ole arvioitu lainkaan. Yksityisen sektorin osalta on oletettu, että palveluja tuottavat 

Suomeen rekisteröidyt yritykset Suomessa. Lain vaikutuksia potilaiden oikeuteen hakeutua saamaan 

palveluja toisessa EU-maassa ei ole arvioitu lainkaan. Uudistuksen verovaikutukset on laskettu 

kaavamaisesti tarkistamatta, missä määrin terveyspalvelutuottajat maksavat tällä hetkellä 

yhteisöveroa. Uudistuksen kustannuksia lisääviä vaikutuksia on lueteltu lukuisia, mutta näiden 

kustannusvaikutusta ei ole pääosin edes pyritty arvioimaan. Asiakassetelin piiriin kuuluvan 

toiminnan laskennan perusteita ei ole kuvattu ja esitetyt luvut ovat karkeasti virheelliset. 

 

 

19. Miten arvioisitte uudistuksen vaikuttavan oman organisaationne tai jäsenorganisaatioidenne 

asemaan? 
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24 § mom 1 kohdat 8-11 vaarantavat julkisen erikoissairaanhoidon päivystyksen ja kriisitilanteiden 

valmiuden pilkkomalla resurssit 

 

20. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta 

 

40 § Suoran valinnan palvelujen kieli tulee korjata kielineutraaliksi. 

Asiakkaiden tasavertaisuuden ja palvelutuottajien kilpailuneutraliteetin vuoksi tulee kaikilta suoran 

valinnan palvelujen tuottajilta vaatia palvelut molemmilla kansalliskielillä, suomeksi ja ruotsiksi, 

kaikissa kaksikielisissä maakunnissa. 

 

21.  Yksilöidyt muutosehdotukset lakiluonnokseen 

 

Lakiluonnos tulee hylätä nykymuodossaan ja valmistella uudelleen. 

 

22. Muutosesityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin: 

 

a. Maakuntien tiiviimpi yhteistyö tulee sallia antamalla mahdollisuus maakunnille perustaa 

yhteisiä liikelaitoksia palvelutuotantoon 

b. Kilpailulainsäädäntöä tulee lieventää muiden EU-maiden tasolle julkisilla palvelun 

tuottajilla. Julkisomisteisilla in-house asemassa olevilla tukipalvelutoimijoilla tulisi olla 

mahdollisuus myydä keskitettyjä tukipalveluita omistajilleen sekä suoran valinnan 

palvelutuottajille sekä asiakassetelipalveluiden tuottajille vähäisessä määrin ilman 

vaikutusta sidosyksikköasemaan. Tässä tapauksessa sopiva prosenttiosuus olisi EU-

hankintadirektiivin mukainen 20 %  liikevaihdosta ilman laissa mainittua 500.000 euron 

rajoitusta. 

c. Valinnanvapauslakia säädettäessä tulee ottaa huomioon, että sen sisältö ja sanamuoto 

tukevat terveyden- ja sosiaalihuollon koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa eivätkä 

estä näiden toimintojen kustannustehokasta järjestämistä." 

 

Pelkomme on, että alueuudistuksen lakipaketti ei ehkä ota riittävästi huomioon koulutuksen, 

tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan järjestämistä. Näin voi sisältöön ja sanamuotoon jäädä 

muotoiluja, jotka hidastavat, haittaavat tai estävät myöhempää säädöstyötä 
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Sopimus LÄNTISEN SYÖPÄKESKUKSEN (FICAN WEST) perustamisesta ja hallinnoinnista. 

 

1 Sopijapuolet 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä VSSHP) 

Turun yliopisto (jäljempänä TY) 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä SATSHP) 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä VSHP) 

 

 

2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

2.1 
Valtioneuvoston asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 
(582/2017) on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille säädetty syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon 
ja kuntoutuksen valtakunnallisen suunnittelun ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät, joita 
hoidettaessa on huolehdittava toimintojen tutkimuksellisesta pohjasta sekä samat tehtävät alueellisen 
kokonaisuuden suunnittelussa ja yhteensovittamisessa valtakunnallisessa yhteistyössä viidelle 
yliopistolliselle sairaanhoitopiirille. Asetuksen perustelumuistiossa on todettu säädöksellä tarkoitettavan 
perustettavaa kansallista syöpäkeskusta, joka muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja 
valtakunnallisesta koordinoivasta yksiköstä. Alueellisten syöpäkeskusten toiminnoista tulisi sopia vuoden 
2018 aikana kullakin viidellä erityisvastuualueella sairaanhoitopiirien ja yliopistojen sopimuksella. 
 
2.2 
Alueellisen syöpäkeskuksen perustamisen tarkoituksena on toteuttaa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Vaasan sairaanhoitopiirin alueella läntisen yhteistoiminta-alueen syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja 
kuntoutuksen sekä syöpätutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi alueellista toimintaa integroiva yksikkö.  
 
2.3 
Alueelliset syöpäkeskukset toimivat osana kansallista syöpäkeskusta, joiden keskeisiä toimijoita ovat 
yliopistolliset sairaanhoitopiirit ja lääketieteellistä opetusta ja tutkimusta harjoittavat yliopistot.  
 
2.4 
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja edellytyksistä, joilla sopijapuolet perustavat 
alueellisen syöpäkeskuksen Tyksin yhteyteen, jonka toiminta-alueena on Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Vaasan sairaanhoitopiirin alue. Lisäksi sovitaan niistä vastuista ja velvoitteista, joita sopijapuolilla on 
perustettavan yksikön hallinnossa ja rahoituksessa.  
 
2.5 
Syöpäkeskuksen perustaminen on ollut kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa perustettiin 
verkostomainen syöpäkeskus, jonka nimenä oli TYKS Syöpäkeskus. Tämä sopimus korvaa ensimmäisen 
vaiheen sopimuksen. 
  

Paula.Granbacka
Kirjoituskone
LIITE § 199 
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3 Alueellisen syöpäkeskuksen nimi 
 
3.1 
Syöpäkeskuksen nimi on Läntinen syöpäkeskus, josta käytetään englanniksi nimeä FICAN West ja ruotsiksi 
nimeä FICAN Västra.  Tässä sopimuksessa Läntisestä syöpäkeskuksesta käytetään jatkossa lyhennettä FICAN 
West.  
 
 
4 Organisaatioiden vastuut FICAN Westin toiminnan ja tehtävien toteuttamisessa 
 
4.1 
FICAN Westin tehtävänä on varmistaa ja seurata Tyksin erva-alueen syöpäpotilaiden hoitoon pääsyn tasa-
arvoa, lisätä ja seurata diagnostiikan ja hoidon laatua ja yhdenmukaisuutta sekä edistää näitä koskevan 
korkeatasoisen kliinisen ja translationaalisen tutkimuksen toteutumista.  
 
4.2 
FICAN West tehtävänä on lisäksi organisoida ja ohjata sairaalan ja yliopistoyksiköiden muodostamien 
monialaisten diagnostiikka- ja hoitoryhmien toiminta yhdenmukaiseksi ja samoin edellytyksin ja rakentein 
sekä kokoonpanoin toimivaksi. Lisäksi FICAN West tulee varautua monialaisten asiantuntijaryhmien 
käyttämiseen tulevaisuuden syövän hoidossa ja diagnostiikassa erityisesti koskien uusia diagnostisia 
teknologioita jotka edellyttävät ajantasaista molekyylipatologian, kasvaingenomiikan ja bioinformatiikan 
vahvaa osaamista (kliinisten taitojen, laboratoriotutkimusten ja kuvantamisen ohella). VSSHP:llä on 
vetovastuu tästä tehtävästä. 
 
4.3 
FICAN Westin tulee edistää tutkimuksen integrointia hoitoon ja rakentaa tutkimus aiempaa tiiviimmin 
osaksi hoitoa. VSSHP on vetovastuussa tämän toteutuksesta. 
 
4.4 
TY:n tulee opetuksen osalta huolehtia siitä, että tiedossa olevat uusimmat menetelmät ja tieteellinen 
tutkimustieto on FICAN Westin käytettävissä ja että FICAN West organisaatiossa on parhaat mahdolliset 
lähtökohdat korkeatasoisen syövän perus-, translaationaalisen, ja kliinisen tutkimuksen   suorittamiseen. TY 
huolehtii, että sen alaiset relevantit tutkimusohjelmat sitoutetaan FICAN Westin tavoitteisiin, ja että 
tutkimusryhmien tulokset siirtyisivät mahdollisimman saumattomasti hyödyntämään FICAN Westin kliinistä 
hoitoa. Tähän tavoitteeseen pääsy vaatii TY:ltä ja FICAN West:ltä kiinteää yhteistyötä sellaisten rakenteiden 
kehittämiseksi jotka edistäisivät tutkijalähtöisten kliinisten kokeiden läpivientiä osana FICAN Westin kliinistä 
hoitoa.   Nopeasti etenevä ja suoraan potilashoitoon heijastuva translationaalinen tutkimus asettaa 
erityiset vaatimukset sekä hoitohenkilökunnan että tutkijoiden lisä- ja täydennyskoulutukselle, josta TY:llä 
on vetovastuu. FICAN West toteuttaa jatko- ja täydennyskoulutusta, joka tukee FICAN Westin laaja-alaista 
syöpäosaamista.  
 
4.5  
FICAN Westin tulee rakentaa toimintamalli siitä, miten lisä- ja täydennyskoulutus ml. 
erikoistumiskoulutuksessa olevat lääkärit, sekä erikoislääkärit voivat tarvittaessa jakaa työaikansa kliinisen 
työn ja tutkimuksen välillä siten että FICAN West parhaiten varmistaa nopeasti etenevän perus – ja 
translationaalisen tutkimuksen tulosten siirtymisen osaksi kliinisiä kokeita ja kliinistä hoitoa. Tähän sisältyy 
myös uuden tiedon päivittäminen hoitohenkilökunnalle ja muille FICAN West henkilökunnalle. Koulutuksen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä sisällyttää siihen uudet kliiniset innovaatiot. 
 
4.6 
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Tutkimuksen, diagnostiikan ja hoidon välttämättä tarvitsemien infrastruktuuripalveluiden toiminnallinen 
onnistuminen voi edellyttää myös tärkeitä erikoistekniikoita hallitsevien tutkijoiden toimintaa, jotka 
sopijapuolet ottavat huomioon resursoidessaan ja luodessaan strategiaansa FICAN West:in osalta. 
 
4.7 
Sopijapuolten tulee edistää ja lisätä FICAN Westin yhteistyötä: tutkimusyhteistyön tiivistäminen ja 
kansainvälisesti vaikuttavien tulosten saaminen edellyttää sopijapuolilta yhteistyötä sekä lisäksi on 
välttämätöntä lisätä erikoisalojen välistä dialogia, jotta valtioneuvoston asetuksessa määritellyt syövän 
ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen tehtävät ja tavoitteet voidaan toteuttaa. Sopijapuolet 
huolehtivat myös siitä, että kansainvälisiin yhteisiin tutkimusyhteistyöhakemuksiin sitoudutaan ja tulokset 
tulevat sopijapuolten hyödynnettäviksi. Sopijaosapuolet myös edistävät kliinisen tutkimuksen toteuttamista 
siten että mahdollisimman monella alueen potilailla on mahdollisuus osallistua joustavasti kliinisiin 
tutkimuksiin. 
 
4.8 
TY huolehtii omien relevanttien laitosten ja yksiköittensä sitouttamisesta FICAN Westiin. VSSHP, SATSHP ja 
VSHP huolehtivat siitä, että niiden alaiset yksiköt sitoutetaan esimerkiksi hallinnollisella ohjeistuksella 
FICAN Westin antamien linjausten, kuten hoitoketjujen, hoitosuositusten, toimintatapojen ja 
hoitoprotokollien noudattamiseen ja toteuttamiseen. Myös viimeisimmän tieteellisen tiedon jakaminen ja 
ylläpitäminen edellyttää saumatonta yhteistyötä sopijapuolten välillä. 
 
4.9 
Fican Westin on lisäksi rakennettava toimintamalli (struktuuri), jolla alueen syöpäpotilaiden hoidon 
koordinaatiota voidaan hallita. Näin voidaan toteuttaa syövän hoidon yhteiset ja parhaat hoitokäytännöt 
sekä turvata yhdenvertainen hoito ja alueen potilaiden tasa-arvoinen hoitoonpääsy koko TYKS-ervan 
alueella. 
 
VSSHP:n, SATSHP:n ja VSHP:n tulee tehdä suunnitelmat muun ohella hoidon koordinoinnista, yhteisistä 
hoitoketjuista, hoidon linjauksista ja vastaavista toimista, joilla sitoudutaan syövän hoidon erva-tason 
koordinointiin (myös ko. organisaatioiden sisällä; ks. kohta 4.8). Samassa yhteydessä on luotava myös 
hoidon laadun ja seurannan mittarit yhteistyössä Kansallisen syöpäkeskuksen kanssa.  
 
4.10 
Hoitoketjut, hoitosuositukset, toimintatavat ja hoitoprotokollat on tarkoituksenmukaista luoda yhteisesti 
kansallisesti sovellettaviksi siten, että niissä otetaan huomioon alueelliset vaatimukset ja eroavuudet, koska 
pyrkimyksenä on saavuttaa yhdenmukaisuus ja kansalaisten yhdenvertaisuus hoidossa koko Suomen 
alueella. FICAN West toimii luodessaan kohdassa 4.8 tarkoitettuja linjauksia tiiviissä yhteistyössä muiden 
alueellisten syöpäkeskusten kanssa ja yhdenmukaistamaan toimintamallejaan niin pitkälle kuin alueellisesti 
mahdollista. 
 
4.11 
Rakennettaessa kohdassa 4.10 tarkoitettua toimintamallia, tulee samassa yhteydessä luoda myös hoidon 
laadun ja seurannan mittarit. Hoidon laadun ja seurannan mittareiden luominen tulee toteuttaa 
yhteistyössä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa, ja yhdessä perustettavan FICAN 
koordinaatioyksikön kanssa, kun perustaminen on toteutettu, jotta mittareista saadaan kansalliset ja 
yhteiset koko kansalliseen syöpäkeskukseen. 
 
4.12 
Sopijapuolet sitoutuvat edistämään henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja henkilöstön 
liikkuvuutta siten, että työskentely syöpäkeskuksen eri yksiköissä on mahdollista sekä potilashoidossa että 
tutkimuksessa sopijapuolten tarjoamien tai ulkopuolisten resurssien puitteissa. Liikkuvan henkilöstön 
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työskentelyn ohjaus ja valvontavastuu on sillä organisaatiolla, johon työntekijän työsuhde on muodostettu 
ja työnjohdollinen vastuu on sillä yksiköllä, jossa työskentely suoritetaan. Työnkierron tavoitteena on myös 
tarjota keskussairaaloissa työskenteleville työntekijöille mahdollisuutta syventyä oman osaamisalueen 
tehtäviin yliopistosairaalassa. 
 
4.13 
FICAN koordinaatioyksikön tultua perustetuksi ja jo sen perustamisvaiheessa, sopijapuolten tulee 
suunnittelussaan ja toiminnassaan huomioida ja huolehtia siitä, että tehtävien yhteensovittaminen 
toteutetaan kansallisten linjausten mukaisesti ja toimeenpannaan alueellisessa suunnittelussa ja 
yhteensovittamisessa. 
 
5 FICAN Westin sijoitus, organisaatiorakenne ja hallinto  
 
5.1 
FICAN Westin yhteistä toimintaa varten perustetaan vastuuyksikkö VSSHP:iin. FICAN West vastuuyksikkö 
sijoitetaan TYKS:iin, TYKSin sairaalajohtajan alaisuuteen, koska valtioneuvoston asetuksessa asetetut 
tehtävät läpileikkaavat eri erikoisalat sekä syövän(hoidon) ehkäisystä kuntoutukseen ja tutkimukseen asti. 
Vastuuyksikön omistaa ja se kuuluu siten VSSHP-kuntayhtymään ja yksikön toiminnassa, taloudenpidossa ja 
päätöksenteossa noudatetaan VSSHP:ssä voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä VSSHP:tä 
sitovaa lainsäädäntöä. 
 
5.2 
FICAN Westillä on yhteisesti rahoitettuja resursseja (johtaja, kehittämispäällikkö, laatupäällikkö sekä 
tutkimuskoordinointi), jotka on hallinnollisesti sijoitettu Tyks:in organisaatioon. Lisäksi FICAN Westillä on 
tutkimusjohtaja, jonka hallinnollinen sijoituspaikka voi olla TY. 
 
5.3  
VSSHP valitsee FICAN Westille johtajan viisivuotiskaudeksi. VSSHP:n sääntöjen mukaisesti ohjausryhmän 
esityksen perusteella FICAN Westin johtajalla on vastuuyksikön toiminnallinen, henkilöstö- ja taloudellinen 
kokonaisvastuu. 
FICAN Westin johtaja: 

- vastaa keskuksen päivittäisestä toiminnasta ja taloudesta toiminta- ja taloussuunnitelman 
mukaisesti (ml. laskujen hyväksyntä); 
- valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion; 
- päättää hankinnoista, jotka hänen toimivaltaansa kuuluu tai johon valtuudet on hänelle 
asianmukaisesti delegoitu; 
- seuraa, että organisaatioiden relevantit yksiköt osallistuvat tieteellisiin arviointeihin ja  
akkreditointeihin sekä kansainvälisiin benchmarkeihin; 
- toimii ohjausryhmän kokouksissa esittelijänä ja kliinisen johtoryhmän kokouksessa 
puheenjohtajana 
- huolehtii rekrytoinnista ja henkilöstön palkkaamisesta. 

Syöpäkeskuksella on myös tutkimusjohtaja, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää syöpäkeskuksessa 
harjoitettavaa tutkimustoimintaa.   
Tutkimusjohtaja  

- toimii tieteellisen johtoryhmän puheenjohtajana 
- vastaa sairaalassa tehtävästä lääketutkimuksesta ja kliinisestä tutkimuksesta 
syöpäkeskuksen osalta yhteistyössä FICAN Westin johtajan ja syöpätautien professorin 
kanssa 
-vastaa myös yliopiston alaisesta translationaalisesta syöpätutkimuksesta sillä mandaatilla, 
jonka yliopisto tutkimusjohtajalle määrittää. 

5.4 
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FICAN Westiä johdetaan sopijapuolten laatiman strategian mukaisesti siten, että kullakin sopijapuolella on 
selkeästi määritellyt vastuut. Strategiassa tulee määrittää FICAN Westin toiminta-ajatus toiminta-
suunnitelmana, toiminnan päämäärät sekä niistä johdetut mitattavissa olevat tavoitteet, joiden 
toteutumista seurataan säännöllisesti. Sovitut tehtävät, vastuut ja vastuuorganisaatiot kirjataan ja niiden 
toteutumisesta raportoidaan toimintaa varten perustetulle ohjausryhmälle. 
 
5.5 
Puhevaltaa FICAN Westin puolesta käyttää VSSHP sisäisten ohjesääntöjen ja mahdollisten delegointien 
mukaisesti syöpäkeskuksen johtaja. FICAN Westin johtajalla on läsnäolo-oikeus tieteellisen johtoryhmän 
kokouksissa ja kohdan 5.3 mukaisesti hän toimii esittelijänä ohjausryhmän kokouksissa ja puheenjohtajana 
kliinisen johtoryhmän kokouksissa. Kokouspöytäkirjat ja muistiot ehdotuksineen tulee toimittaa FICAN 
Westin johtajalle ohjausryhmälle esittelyä varten. 
 
5.6 
VSSHP, TY, SATSHP ja VSHP nimeävät FICAN vastuukoordinaattorin ja muut vastuuhenkilöt organisaatiois-
taan. FICAN-vastuukoordinaattori vastaa siitä, että yhteiset päätökset saatetaan kyseisen sopijapuolen 
oman organisaation tietoon sekä toimeenpantavaksi. 
 
Vastuukoordinaattorit sopimuksen allekirjoittamisen hetkellä ovat: 
VSSHP Mervi Siekkinen, yhteystiedot 
TY xxx, yhteystiedot 
SATSHP xxx, yhteystiedot 
VSHP xxx, yhteystiedot 
 
5.7 
Ohjausryhmä ja sen alatyöryhmät 
 
5.7.1 
FICAN Westille perustetaan ohjausryhmä, kliininen (operatiivinen) johtoryhmä ja tieteellinen johtoryhmä. 
Sopijapuolilla on oikeus saada edustus ohjausryhmään keskimäärin rahoituksen mukaisessa suhteessa. 
Kukin sopijapuoli nimeää edustajansa ryhmään. Ohjausryhmässä on 8 jäsentä: 3 VSSHP:sta, 3 TY:stä, 1 
SATSHp ja 1 VSHP:stä. Ohjausryhmän pysyvänä puheenjohtajana toimii VSSHP:n edustaja.  
 
Ohjausryhmä osallistuu muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa esityksen tekemiseen kansallisen 
syöpäkeskuksen toiminnasta ministeriöille. Ohjausryhmä osallistuu muiden alueellisten syöpäkeskusten 
kanssa HUS:in johdolla tekemään esityksen kansallisen koordinaatioyksikön perustamisesta ja toiminnasta 
ministeriöille. 
 
5.7.2 
FICAN Westin johtaja osallistuu ohjausryhmän kokouksiin esittelijänä ilman äänioikeutta. Syöpäkeskuksen 
tutkimusjohtaja osallistuu FICAN Westin johtajan ohella ohjausryhmän kokouksiin, milloin käsiteltävänä on 
tieteellisen alatyöryhmän esityksen käsittely. 
 
5.7.3 
Ohjausryhmän edustajilla on nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat osallistua kokouksiin 
varsinaisen edustajan ollessa estynyt. Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua kokouksiin asiantuntijajäseniä. 
Ohjausryhmän kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai kolme ohjausryhmän jäsentä yhdessä. 
Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet 
edustajista. Äänestystilanteessa kullakin edustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. Edustajat valitaan kerrallaan kolmen vuoden määräajaksi. 
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5.7.4 
Ohjausryhmä vastaa FICAN Westin strategisista linjauksista sekä sen tavoitteiden toteuttamisesta 
valtioneuvoston asetuksen antamien linjausten mukaisesti ja huolehtii, että kunkin sopijapuolen alaiset 
relevantit yksiköt sitoutuvat toimintaan. 
 
Ohjausryhmä: 
- antaa lausunnon johtajan nimeämisestä ja hänen varahenkilöstään; 
- hyväksyy osaltaan vuosittaisen talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen 
toimintakertomuksen; 
- hyväksyy toimintakertomuksen; 
- valmistelee yleiset periaatteet keskuksen toiminnalle sekä toimintakäytännöt; 
- valmistelee muut keskeiset keskuksen toimintaa ohjaavat periaatteet ja dokumentit; 
- valmistelee periaatteet keskuksen kehittämiseksi; 
- päättää tieteellisen arviointiryhmän nimeämisestä; 
- hyväksyy työryhmien toimintaa koskevat esitykset, jotka eivät koske ainoastaan aiemmin sovitun tehtävän 
toteutusta ja/tai toimeenpanoa; 
- hyväksyy osaltaan avainhenkilöiden rekrytoinnit; 
- hyväksyy osaltaan merkittävät hankinnat; ja 
- päättää uusien alatyöryhmien perustamisesta tiettyyn tehtäväkokonaisuuteen tarvittaessa.  
– osallistuu muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa esityksen tekemiseen kansallisen syöpäkeskuksen 
toiminnasta ministeriöille; 
 
Ohjausryhmän päätökset toimeenpannaan kunkin organisaation hallinnollisen rakenteen edellyttämin 
tavoin.  
 
Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa FICAN Westin päätösten ja velvoitteiden toteutumista. Asioiden 
esittelystä ja hallintoa koskevasta muusta raportoinnista ohjausryhmälle vastaa FICAN Westin johtaja. 
 
5.7.5 
Kliininen johtoryhmä 
Ohjausryhmä nimeää FICAN Westin johtajan esityksestä kliinisen johtoryhmän. Sen puheenjohtajana toimii 
FICAN West johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on toteuttaa toimintasuunnitelman mukaiset eritoten 
sairaanhoitopiireille kuuluvat kliiniseen ja diagnostiseen kokonaisuuteen kuuluvat osa-alueet. Sopijapuolet 
esittävät kukin ehdokkaansa työryhmään. Ensimmäinen kliininen johtoryhmä on nimetty VSSHP:n johtajan 
antamalla viranhaltija päätöksellä 3.5.2017  
 
5.7.6 
Tieteellinen johtoryhmä 
Ohjausryhmä nimeää FICAN Westin johtajan esityksestä tieteellisen johtoryhmän ja sen puheenjohtajiston, 
jonka tehtävänä on toteuttaa toimintasuunnitelman mukaiset eritoten kliiniset tutkimukset ja 
lääketutkimukset sekä yliopistoille kuuluvat tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen ja integrointiin 
kliiniseen työhön kuuluvat osa-alueet. Sopijapuolet esittävät kukin ehdokkaansa työryhmään. 
 
 
6 Sopijapuolten yleinen vastuu toiminnan toteutumisesta 
Sopijapuolet vastaavat yhdessä FICAN Westin toiminnasta, mutta FICAN Westin tehtävän tai velvoitteen 
suorittamisesta tämän sopimuksen perusteella vastaa muille sopijapuolille se sopijapuoli, jonka tehtäväksi 
toimenpide ja/tai velvoite on asetettu. Sopijapuolet vastaavat aina viime kädessä siitä tehtävästä, joka on 
lainsäädännöllä niiden tehtäväksi säädetty.  
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7 FICAN Westin taloushallinto, rahoitus ja resurssit 
 
7.1 
VSSHP perustaa FICAN Westin toimintaa varten vastuuyksikön TYKS:iin omalle toimialueelleen, TYKS 
sairaalajohtajan alaisuuteen..Kustannuspaikka on VSSHP:n xxx vastuualue xx.  
 
7.2 
Sopijapuolet sitoutuvat kukin varaamaan kohdassa 8.3 määritellyn osuuden FICAN Westin toimintaan sekä 
eriyttämään FICAN Westille tarkoitettujen varojen taloudenpidon omalle kustannuspaikalleen 
organisaatiossaan kutakin sopijapuolta koskevien hallinnollisten määräysten, sääntöjen, ohjeiden sekä 
sopijapuolta koskevan sitovan lainsäädännön mukaisesti  
 
FICAN Westille laaditaan kolmen vuoden taloussuunnitelma. Niissä määritellään tarvittavat resurssit 
huomioiden tiedossa oleva FICAN Westin rahoitus kussakin organisaatiossa. Talousarviota täsmennetään 
vuosittain.  
 
Sopijapuolilla on oikeus saada VSSHP:ltä pyynnöstä selvitys kustannuspaikan sen hetkisestä taloudellisesta 
tilanteesta ja taloustilanne käydään aina läpi myös ohjausryhmän kokouksissa. 
 
 
 
8 Sopijapuolten kustannusvastuut 
 
8.1 
Sopijapuolten tavoitteena on, että FICAN Westin toiminta tulisi osin rahoitettavaksi kansalliseen 
syöpäkeskustoimintaan saatavalla valtion rahoituksella ja ulkopuolisella infrastruktuurirahoituksella. 
Tutkimustoiminnan osalta perusrahoitukseen osallistuvat sovitun jakosuhteen mukaan sopijapuolet, mutta 
tavoitteena on vähitellen saada toimintaan mukaan myös merkittävä määrä ulkopuolista rahoitusta eri 
tutkimusrahoittajilta ja public-private yhteistyön kautta.  
 
8.2 
Syöpäkeskuksen sairaanhoidon toteutus on tämän sopimuksen ulkopuolella ja rahoitetaan 
kokonaisuudessaan toiminnasta saatavalla tulorahoituksella. Sen sijaan hoitoketjutyöstä vastaaminen ja 
koordinointi, hoitoon pääsyn seurannasta, laadunarvioinnista yhdessä sovituilla mittareilla ja laatumittarien 
luomisesta sairaanhoitopiirien tietojärjestelmistä, tiedonkulun edistämisestä (sekä potilaalle että 
ammattilaisten kesken), yhteisten nettisivujen luominen sekä koordinoitu opetus ja tutkimus kuuluvat 
FICAN Westin toimialaan. Varsinainen hoitoketjujen sisällön tekeminen ja niiden päivittäminen kuuluvat 
yksikköjen normaaliin toimintaan, ks. johtajaylilääkärin ohje.  
 
 
8.3 
Sopijapuolten rahoitusvastuun jakoperusteet vuosittaisista kustannuksista ovat seuraavat, siltä osin kuin 
niitä ei saada ulkopuolisella tulorahoituksella katetuksi 
 
VSSHP  4/10 (40 %) 
TY  4/10 (40%) 
SATSHP 1/10 (10 %) 
VSHP 1/10 (10 %) 
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Syöpälaboratorioiden (Medisiina D) vuokrat , laitteet ja toimintamenot ovat näiden kustannusten 
ulkopuolella ja niistä vastaa TY ja Lääketieteellinen tiedekunta. VSSHP osallistuu Medisiina D rakennuksen 
syöpälaboratorioiden (850 m2) vuokrakustannuksiin 15% osuudella. 
 
8.4 
Sopijapuolten osuus FICAN Westin tuloihin sekä vastuu sen veloista ja velvoitteista määräytyy edellä 
kohdassa 8.3 mainitussa suhteessa. Tulojen ollessa riittämättömät sopijapuolet sitoutuvat kattamaan 
alueellisen syöpäkeskuksen kustannukset edellä mainituin osuuksin. Toiminnan ollessa ylijäämäistä kukin 
sopijapuoli sitoutuu ylijäämän osoittamiseen jättämiseen VSSHP:n FICAN Westin toimintaan 
(kustannuspaikalle) seuraavana toimintavuonna. Toiminnan ollessa alijäämäistä, sopijapuolten on talous-
suunnitelmassa päätettävä niistä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan sekä osoitettava, 
miten rahoitustarve katetaan. Alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
 
FICAN Westin toiminta perustuu sille vuosittain vahvistettuun toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 
Mikäli FICAN Westin kustannuskehitys näyttää ylittävän talousarvion, asia käsitellään ohjausryhmässä ja 
päätetään niistä yksilöidyistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään kustannusten rajoittamiseksi ja/tai 
lisärahoituksen hankkimiseksi. 
 
8.5 
VSSHP laskuttaa sopijapuolilta niiden osuuden kustannuksista vuosittain ennakkona kesäkuun loppuun 
mennessä, jos muuta ei ole sovittu. Ennakkokorvauksen perusteena on syöpäkeskuksen talousarvio. VSSHP 
on velvollinen toimittamaan helmikuun 15. päivään mennessä selvityksen edellisen vuoden toteutuneista 
kustannuksista. Selvityksen perusteella oikaistaan suoritettua ennakkolaskutusta vastaamaan toteutuneita 
kustannuksia, ja VSSHP huolehtii tämän mukaisesti joko lisälaskujen lähettämisestä tai hyvitysten 
tilittämisestä sopijapuolille helmikuun aikana vähintään 14 päivän maksuajalla. Sopijapuoli on velvollinen 
suorittamaan erääntyneelle saatavalle lain mukaista viivästyskorkoa. Laskuihin lisätään tarvittaessa 
kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. 
 
8.6 
Erikseen sovittaessa voivat sopijapuolet osallistua kustannuksiin myös rahoittamalla suoraan FICAN Westin 
toiminnassa tarvittavia resursseja. Sopiminen tämän osalta tapahtuu ohjausryhmässä. 
 
 
9 Talousarvio 
Tämän sopimuksen liitteenä on FICAN Westille valmisteltu vuoden 2018 talousarvio perustuen toiminnan 
minimikustannuksiin. Sopijapuolet hyväksyvät liitteen mukaisen talousarvion. Talousarvioon sisältyy neljä 
perustamisen edellyttämää vakanssia mukaan lukien sairaanhoidollisen johtajan vakanssi. Lisäksi Fican 
West_illä on tutkimusjohtaja. Vakanssit voivat olla myös TY puolella. Vakanssit pyritään täyttämään niin, 
että johtavat viranhaltijat voivat osallistua vuoden 2018 talousarvion ja toiminnan suunnitteluun. Jatkossa 
seuraavan vuoden talousarvio esitetään viimeistään marraskuun kokouksessa, maaliskuun kokouksessa 
voidaan jo tuoda esille, jos seuraavaksi vuodeksi on tavoitteena toiminnan laajentaminen, jotta 
sopijapuolet voivat huomioida asian taloussuunnittelussaan. 
 
 
10 Immateriaalioikeudet ja FICAN Westin toiminnassa tapahtuva tutkimus 
 
10.1 
Tällä sopimukselle ei siirry sopijapuolille mitään muita oikeuksia kuin mistä on erityisesti tällä sopimuksella 
sovittu eikä sopimus siirrä mitään olemassa olevia immateriaalioikeuksia, joita sopijapuolella on ennen 
tämän sopimuksen allekirjoittamista. 
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10.2 
FICAN Westin toiminnassa ja tutkimuksessa jatkossa syntyvät immateriaalioikeudet omistaa se tai ne 
sopijapuolet, jotka tai jonka palveluksessa olevat henkilöt ovat tuloksen tuottaneet noudattaen kutakin 
organisaatiota koskevaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, ohjeita ja määräyksiä, mukaan lukien 
mutta ei rajoittuen, tekijänoikeuslakiin (404/1961), lakiin oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 
(656/1967) ja lakiin oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (369/2006). Kunkin projektin tai 
toimen alkaessa tehdään tarvittaessa erillissopimus oikeuksista ja niiden jakautumisesta. FICAN Westille tai 
sen lukuun tulevat tavaramerkit tulevat VSSHP:n omistukseen ja niiden kustannuksista vastaa VSSHP. 
 
10.3 
FICAN Westin tekemässä tutkimuksessa noudatetaan kussakin organisaatiossa voimassa olevia ohjeita ja 
määräyksiä, sekä tutkimustoimintaa sitovia kulloinkin voimassa olevia Suomen ja EU:n säädöksiä ottaen 
erityisesti huomioon potilaan suojan ja tähän liittyvät potilaslain sekä henkilötietolain – ja sen sijaan 
tulevan lain - ja EU:n säännösten tarjoamat takeet yksityisyyden suojasta sekä EU:n tietosuoja-asetuksen 
säännökset sen tultua voimaan.  
10.4 
Tämä sopimus ei sisällä mitään tai minkään muunkaan tyyppisen omaisuuden siirtoa toisille sopijapuolille, 
eikä tämän sopimuksen puitteissa tehtyjä toimia voin näin tulkita, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu. 
 
Immateriaalioikeuksia koskevat ehdot jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.  
 
 
11 FICAN Westin laajentaminen 
 
11.1 
Mikäli sopijapuolet yhdessä niin päättävät, FICAN Westiin voidaan myöhemmin ottaa muitakin keskeisiä 
toimijoita. Liittyminen tapahtuu tämän sopimuksen liitteeksi otettavalla sopimuksella, jossa sovitaan muun 
muassa liittyvän osapuolen velvoitteista sopijapuolia kohtaan.  
 
 
12 Salassapitovelvoitteet 
 
12.1 
Sopijapuolet noudattavat kaikessa FICAN Westin toiminnassa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolakia – 
ja sen sijaan tulevaa lakia - sekä EU:n tietosuoja-asetusta sen tultua voimaan, potilaan asemasta ja 
oikeuksista annettua lakia, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä muuta salassapitoa koskevia 
Suomen ja EU:n säädöksiä. Kukin sopijapuoli vastaa siitä, että se tekee asianmukaiset salassapitoa 
osoittavat merkinnät toiselle sopijapuolelle mahdollisesti luovutettavaan salassa pidettävään materiaaliin. 
 
Lisäksi noudatetaan tämän sopimuksen liitteeksi oheistettua yleistä tietoturvallisuusliitettä soveltuvin osin. 
Liite on laadittu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja se tullaan päivittämään alueellisten 
syöpäkeskusten aloitettua toimintansa yhteistyösopimuksiin soveltuvaksi. 
 
12.2 
Sopijapuoli sitoutuu pitämään salassa toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty 
salaisiksi tai jotka on niiden luonteen vuoksi ymmärrettävä salassa pidettäviksi, sekä olemaan käyttämättä 
niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  
 
12.3 
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Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten 
julkista tai (ii) jonka vastaanottava sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvol-
lisuutta tai (iii) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta 
ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai (iv) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt 
hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai tietoa tai (v) jonka 
sopijapuoli on velvollinen julkistamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella. 
 

12.4 
Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja 
tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto, kun sopimus päättyy 
tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen täyttämiseen 
aikaisemman ajankohdan mukaan. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai 
viranomaismääräyksen edellyttämät kopiot aineistosta, sekä yksi kappale arkistointitarkoituksiin, mikäli laki 
tai viranomaismääräys edellyttää arkistointia. 
 
12.5 
Sopijapuolet tiedostavat erityisesti, että FICAN Westin toiminnan yhteydessä saatetaan käsitellä 
henkilötietoja (mukaan lukien arkaluonteisia henkilötietoja) sekä muita lakisääteisesti salassa pidettäviä 
tietoja, joiden käsittelystä on säädetty muun ohella henkilötietolaissa ja potilaslaissa, ja että sopijapuolten 
työntekijöillä voi olla pääsy tällaisiin tietoihin. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään tällaiset tiedot salassa 
noudattaen niitä koskevaa lainsäädäntöä sekä turvaamaan oman henkilöstönsä osalta, että tarvittavat 
salassapitositoumukset otetaan ja salassapitovelvoitteet selvitetään henkilöstölle. Sopijapuolet vastaavat 
lisäksi siitä, että salassa pidettävään aineistoon on pääsy yksinomaan sellaisilla organisaation henkilöillä, 
jotka välttämättä tarvitsevat tiedon joko tämän sopimuksen täyttämiseksi tai täyttääkseen FICAN Westilta 
saamansa tehtävän tai toimeksiannon.  
 
12.6 
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimus ei poista mahdollisesti suoraan laista tulevia salassapito- tai 
käyttörajoitusvelvoitteita, joita on noudatettava tämän sopimuksen määräyksistä riippumatta ja jonka 
lainsäädännössä asetetuista seurauksista vastaa se sopijapuoli, joka on toiminut vastoin säännöksiä. 
 
Tähän kohtaan 10 liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisen 
jälkeenkin. 
 
 
13 Vahingonkorvausvelvollisuus 
 
13.1 
Sopijapuoli vastaa suhteessa muihin sopijapuoliin sille laissa tai tässä sopimuksessa tai siihen liittyvissä 
erillissopimuksissa asetetun velvoitteen rikkomisesta tai laiminlyönnistä sekä siitä vahingosta, jonka se 
tahallaan, laiminlyönnillään tai tuottamuksellaan aiheuttaa. Sopijapuolten vastuu rajoittuu välittömiin 
vahinkoihin.  
 
13.2 
Vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella 
taikka jos kysymyksessä on immateriaalioikeuksien tai salassapitovelvoitteiden rikkominen taikka vahinko 
on aiheutettu kolmannelle osapuolelle. 
 
13.3 
Jos vahinkoa on aiheutettu kolmannelle osapuolelle, vastaa siitä se sopijapuoli, joka on vahingon 
aiheuttanut. 
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14 Sopimuksen muuttaminen, sopimuksen siirto ja voimaan jäävät sopimusmääräykset 
 
14.1 
Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan sopijapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella, joka otetaan 
tämän sopimuksen liitteeksi.  
14.2 
Sopijapuolet eivät voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman kaikkien sopijapuolten suostumusta.  
 

14.3 
Mikäli VSSHP:n, SATSHP:n tai VSHP:n toiminta tai sen osa siirtyy lainsäädännön tai organisaatiomuutosten 
johdosta sopimuksen voimassaoloaikana muulle taholle, voi asianomainen sopijapuoli siirtää edellä 
mainitun estämättä sopimuksen uudelle vastuuorganisaatiolle tai sille, jolle tässä sopimuksessa tarkoitetut 
tehtävät on siirretty. 
Kohdissa 8 ja 10 erikseen määrätyn lisäksi, sellaiset sopimusehdot, jotka niiden luonteen puolesta 
ilmeisimmin on tarkoitettu voimaan jääviksi jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisestä huolimatta. 
 
 
15 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 
 
15.1 
Sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla toimittamalla muille 
sopijapuolille kirjallinen irtisanomisilmoitus. 
 
15.2 
Sopijapuoli voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli ohjausryhmässä todetaan, että joku 
sopijapuolista ei ole täyttänyt sille sopimuksella asetettuja olennaisia velvoitteita eikä ole korjannut niitä 
taikka esittänyt toimenpiteitä laiminlyöntinsä korjaamiseen 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun yksi 
sopijapuolista on kirjallisesti ilmoittanut rikkomuksesta. Mikäli joku sopijapuolista kuitenkin katsoo, ettei 
sillä ole edellytyksiä jatkaa yhteistyötä edellä kuvatun sopimusrikkomuksen johdosta, on tällä sopijapuolella 
oikeus irtautua sopimuksesta purkamalla se suhteessa kaikkiin sopijapuoliin. 
 
15.3 
Sopimuksen irtisanovalla tai purkavalla sopijapuolella on oikeus saada palautuksena kyseisen vuoden 
rahoitusosuudestaan se osuus, jota ei ole vielä budjetoitu taikka käytetty. Jos sopimus puretaan, rikkoneen 
sopijapuolen kyseiselle toimintavuodelle osoitetut varat on saatettava FICAN Westin käyttöön 
suunnitelman mukaisesti.  
 
15.4 
FICAN Westin käyttöön hankittu omaisuus jää omaisuuden hankkineen osapuolen omaisuudeksi, mikäli 
omaisuus on hankittu muulla varallisuudella kuin sopijapuolen FICAN Westin rahoitusosuudella ja hankinta 
on tehty yksin sen hankkineen sopijapuolen nimissä. 
 
 
16  Sopimuksen voimassaolo, soveltaminen ja riitojen ratkaisu  
 
16.1 
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet sopimuksen viimeisimmästä 
allekirjoituspäivästä.  
 
Sopimus on voimassa toistaiseksi.  
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16.2 
Sopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta ja yleisestä tietoturvaliitteestä sekä sopimuksen liitteeksi 
tulevista toimintasuunnitelmasta, talousarvioesityksestä ja taustakuvauksesta. Liitteet tulevat takautuvasti 
voimaan sopimuksen viimeisimmästä allekirjoituspäivästä, mikäli ne allekirjoitusajankohtana eivät ole vielä 
lopullisessa muodossaan. 
Mikäli sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, tämä sopimus ratkaisee ennen liitteitä. 
Liitteiden etusijajärjestys on seuraava: 
1) talousarvioesitys 
2) toimintasuunnitelma 
 
16.3 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten 
välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei saada ratkaisua erimielisyyteen, saatetaan erimielisyys 
ratkaistavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 
 
 
17 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset  
 
Tätä sopimusta liitteineen on tehty neljä (4) saman sisältöistä kappaletta, yksi (1) kullekin sopijapuolelle. 
 
 
Päiväys ja allekirjoitukset 
 
 
 

TURUN YLIOPISTO 

rehtori 

 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

Sairaanhoitopiirin johtaja 

 

johtajaylilääkäri 

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

Sairaanhoitopiirin johtaja 

 

johtajaylilääkäri 

 

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

Sairaanhoitopiirin johtaja 
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johtajaylilääkäri 

 



 

 

 

 

 

 

Sopimus Vaasan keskussairaalan ja Malmin sairaalan röntgenyksiköiden 

yhdistämisestä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tausta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta ovat 

hyväksyneet neuvotteluiden aloittamisen Vaasan keskussairaalan ja Malmin sairaalan 

röntgenyksiköiden mahdollisesta yhdistämisestä suurtuotantoetujen saavuttamiseksi 

tuotannossa sekä laitekapasiteetin ja henkilöstön osaamisen hyödyntämiseksi niin 

monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti kuin mahdollista molempien sairaaloiden 

hyväksi. Käytännössä yhdistyminen tapahtuu liikkeen (toiminnan) luovutuksena. 

 

2. Sopijapuolet 

 

Saaja ja palvelun tuottaja  
 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

   Hietalahdenkatu 2–4 

   65130 Vaasa 

 

Vastuuhenkilö  ylilääkäri Reijo Autio 

Puh.   06 213 4462 

S-posti   reijo.autio@vshp.fi 

 

 

Luovuttaja ja ostaja   
 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 

   PL 111 

68601 Pietarsaari 

 

Vastuuhenkilö  Johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström 
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3. Sopimuksen sisältö ja laajuus 

 

Tässä sopimuksessa sovitaan Malmin sairaalan ja Vaasan sairaanhoitopiirin 

röntgenyksiköiden yhdistämisen ehdoista. 

 

Tavoitteena on turvata mainittu toiminta Malmin sairaalassa tarjoamalla väestölle 

jatkossakin röntgenpalveluita samalla tasolla kuin nykytilanteessa. 

 

Sopijapuolten kesken järjestetään ainakin kerran vuodessa yhteinen kokous 

palveluiden määrän ja laadun seuraamiseksi niin, että muutoksiin voidaan tarvittaessa 

reagoida tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ohjaamaan potilaita 

Malmin sairaalaan Vaasan keskussairaalan sijaan käyttökapasiteetin optimoimiseksi. 

 

Jos ylikapasiteettia on, röntgenpalveluita voidaan entiseen tapaan myydä myös 

yksityisesti lähetteellä niin, että palvelut ovat kaikkien halukkaiden saatavilla samaan 

hintaan kohtuullisin lisätyöstä maksettavin lisäkustannuksin. 

 

Tilojen vuokrista ja omaisuuden korvaamisesta sovitaan erikseen kiinteistöyhtiö 

Malmin kiinteistöt ky:n kanssa.  

 

Henkilöstö siirtyy erillisellä sopimuksella. Henkilöstö siirretään ns. vanhoina 

työntekijöinä. 

 

Siivouspalveluista sovitaan erikseen Alerte Oy:n kanssa. 

 

Lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja varastotavaran ostosta sovitaan erikseen. 

 

4. Palveluiden ostaminen ja maksaminen 

 

Röntgentutkimukset laskutetaan käyttäen samaa taksaa kuin Vaasan sairaanhoitopiirin 

omat osastot ja poliklinikat.  

 

Hintaluettelo perustuu sairaanhoitopiirin valtuuston vuosittain hyväksymään 

talousarvioon ja vastaa röntgentoiminnan tilojen kustannuskehitystä. 

 

Röntgenpalvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen todellisen käytön mukaan. 

 

Maksuehtona laskuissa käytetään 14 päivää netto. 

 

5. Sopimusaika, sopimuksen irtisanominen ja sopimuksen raukeaminen 

 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottava 31.12. mennessä 

päättymään seuraavana kalenterivuonna 31.12. Sopimuksen voi kuitenkin sanoa irti 

lyhyemmän ajan kuluessa, jos sopijapuolet ovat siitä yhtä mieltä.  

 

 



Sairaanhoitopiiri pyrkii röntgentoiminnan jatkumiseen Malmin sairaalassa 

edellyttäen, ettei lainsäädäntö tai tuleva sote- ja maakuntauudistus muuta vaadi taikka 

jompikumpi sopijapuolista totea, että toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä.  

 

6. Sopimuksen muuttaminen 

 

Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti yhteisymmärryksessä sopijapuolten kesken. 

 

7. Allekirjoitukset ja sopimuksen kappaleet  

 

Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samanlaisena kappaleena, yksi molemmille 

sopijapuolille. 

 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  Pietarsaaren sosiaali- ja terveys-

virasto 

 

 

  _____ / _____ 2017     ____ / ____ 2017 

 

Göran Honga 

sairaanhoitopiirin johtaja 

 

 

_____ / _____ 2017     ____ / ____ 2017 

 

Olle Gull 

hallintojohtaja 

 



   

 

SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA                                                    

Malmin röntgenosasto 

 

Sopimuksen osapuolet 

Pietarsaaren kaupunki (kaupunki) ja Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP)  

 

1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

Pietarsaaren kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri ovat päättäneet yhdistää Pietrasaren kaupun-

gin röntgenosaston osaksi Vaasan sairaanhoitopiirin röntgenosastoa. Yhdistyminen tapahtuu 

1.1.2018. 

 

2. Siirtyvä henkilöstö 

Malmin röntgenosastolla 1.1.2018 palvelusuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tällä sopimuksella  

Vaasan sairaanhoitopiirille 1.1.2018 alkaen.   

Siirtyvä henkilöstö on listattu henkilöstösiirtosopimuksen liitteeseen.  

 

3. Henkilöstön siirron periaatteet 

 

Liitteen mukainen henkilöstö siirtyy Vaasan sairaanhoitopiirille liikkeenluovutuksen periaatteilla 

n.s. vanhoina työntekijöinä 1.1.2018. Palvelusuhde jatkuu keskeytymättömänä mitä tulee sopi-

muksenmukaisten etujen kuten vuosilomaoikeuden, työkokemuslisien, sairauslomien ja muiden 

palveluaikaan sidottujen etujen myöntämiseen. Mahdollisissa kunta-alan työ- ja virkaehtosopi-

muksen ulkopuolisissa erilliskorvauksissa ja paikallisesti sovittavissa asioissa noudatetaan 

VSHP:n määräyksiä ja käytänteitä siirtymähetkestä alkaen.  

 

Siirtyvän henkilön osalta noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Työaika-

muoto määräytyy uuden työnantajan käytänteiden mukaisesti.  

 

4. Palkka- ja henkilöstöedut 

 

Palkkausta määritettäessä tehtäväkohtainen palkkataso määritetään Vaasan sairaanhoitopiirin 

palkkausjärjestelmän ja KVTES:in mukaisesti. Palkkaa ja palkanosia määriteltäessä huomioi-

daan, ettei henkilöstön varsinainen palkka laske siirron yhteydessä mikäli työn vaativuus säilyy 

samankaltaisena. Palkanosia voidaan muuttaa sairaanhoitopiirin palkkajärjestelmän mukaisesti.  

 

Henkilöstöedut määräytyvät siirtyvälle henkilöstölle VSHP:n voimassaolevien etujen mukaisesti. 

Työaikamuotona käytetään VSHP:n   ammattiryhmän työn järjestelyistä johtuen käytössä olevaa 
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työaikajärjestelmää.  

 

5. Loma-ajan palkka, lomaraha sekä poissaolot ja keskeytykset     

 

Kaupunki suorittaa VSHP:lle korvauksen siirtyvän henkilöstön 1.4.2017 – 31.12.2017 ansaitse-

man, mutta pitämättömän vuosiloman loma-ajan palkasta ja lomarahasta sekä lomanmääräyty-

misvuoden 1.4.2016 - 31.3.2017 kertyneistä, mutta pitämättömistä vuosilomista aiheutuvista lo-

ma-ajan palkoista sosiaalimaksuineen. Korvaus suoritetaan 31.3.2018 mennessä Vaasan sairaan-

hoitopiirille.  

Kaupunki myöntää ne poissaolot ja keskeytykset, jotka on pidetty 31.12.2017 mennessä. Ylityöt 

eivät siirry, vaan ne annetaan joko rahana tai vapaa-aikana kaupungin palvelusuhteen aikana. 

Mahdolliset säästövapaat ilmoitetaan palkkahallinnon järjestelmien kautta osana vuosilomatar-

kastelua.   

Meneillään oleva pitkäkestoinen koulutus, josta osa jatkuu 1.1.2018 jälkeen, vastaa sairaanhoito-

piiri kuluista 1.1.2018 jälkeen.  

 

6. Eläketurva 

 

Eläketurva on Kuntien eläkevakuutusten sovellusten ja kunnallisen eläkelain säädösten mukai-

nen.  

 

7. Siirtyvän henkilön palvelusuhdetiedot uudelle työnantajalle  

 

Palelussuhdetiedot toimitetaan VSHP:lle sisältäen työkokemuslisään ja vuosilomaan oikeuttava 

palvelusaika siirtymähetkellä sekä ansaitut lomapäivät. 

 

8. Muut palvelusuhteeseen liittyvät etuudet 

Kaupunki vastaa kaikista siirtyviin työsuhteisiin liittyvistä velvoitteista ja palkanosista, jotka 

kohdistuvat siirtopäivää edeltävään aikaan tai on ansaittu ennen siirtoa. Mikäli myöhemmin il-

menee, ettei joitakin velvoitteita ole suoritettu, sitoutuu kaupunki kirjallisesta vaatimuksesta suo-

rittamaan maksun VSHP:lle tai, jos velvoite koskee suoraan siirtyvän henkilöstön oikeuksia, suo-

raan siirtyvälle henkilöstölle. 

 

9. Sopimuksen voimaantulo 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tätä sopimusta on laadittu kahtena kappaleena, yksi molemmille sopimusosapuolille. 

 

 

Vaasassa __/__ 2017   Vaasassa __/__ 2017 

PIETARSAAREN KAUPUNKI VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUN-

TAYHTYMÄ 

 

 

    Göran Honga 

    Sairaanhoitopiirin johtaja  

 

    Olle Gull 

    Hallintojohtaja 

 

 

LIITE: Siirtyvä henkilöstö   

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vastuualuejohtaja, psykiatria 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri 
__________________________________________________________________________________ 
 

Hakuaika: 27.10.2017 - 19.11.2017 Työsuhteen kesto: Vakinainen 

 Työn luonne: Kokoaikatyö 
__________________________________________________________________________________ 
 

Tehtävän kuvaus 

 
Haemme 
vastuualuejohtajaa psykiatrian vastuualueelle. 
 
Psykiatrian vastuualueen johtajana tehtäväsi on johtaa ja kehittää psykiatrian toimintaa sekä 
huolehtia palvelujen laadusta ja saatavuudesta. Psykiatrian vastuualueella on meneillään 
monivuotinen voimakas kehittämisvaihe, jota pääset johtamaan. Olemme lisänneet avohoidon 
osuutta ja uudistaneet toimintaamme kauttaaltaan. Olemme panostaneet muun muassa 
laajoihin terapiakoulutuksiin tukeaksemme muutosta. Olemme suunnitelleet uutta 
toimintakonseptia avohoito- ja vuodeosastohoidolle sekä uutta sairaalarakennusta, joka 
valmistuu Hietalahden sairaala-alueelle vuonna 2021. Nykyään psykiatrian tilat sijaitsevat 
Huutoniemen kaupunginosassa. Aikuispsykiatriassa meillä on osa-aikainen professori, joka 
ohjaa erikoistuvia lääkäreitä. Meillä on täydet psykiatrian erikoistumiskoulutusoikeudet.  
 
Kelpoisuusvaatimus: Kyseisen erikoisalan erikoislääkärin oikeudet. 
Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 
Kielitaitovaatimuksesta voi sairaalan hallitus myöntää erivapauden. 
(Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: www.vaasankeskussairaala.fi - Rekrytointi) 
 
Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää vaadittava todistus terveydentilastaan. 
 
Sovelletaan koeaikaa. 
 
 
Työ alkaa: sopimuksen mukaan 
Palkkaus: LS:n ja SHP:n palkkausperiaatteiden muk. 
Työavain: VSHP-15-36-17 
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Työnantajakuvaus  Yhteystiedot 

   
Vaasan keskussairaala tarjoaa laadukasta 
erikoissairaanhoitoa kahdella kielellä. 
Lääketieteellinen toimintamme on korkeatasoista, ja 
sitä leimaa laaja-alainen laatu- ja 
potilasturvallisuustyö. Tarjoamme 2 300 
työntekijällemme hyvän työpaikan, jossa 
panostetaan osaamisen kehittämiseen ja 
työviihtyvyyteen. Tervetuloa meille! 
 
www.vaasankeskussairaala.fi 

 Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala 
puh. 044 323 1803 
Psykiatrian professori Jesper Ekelund 
puh. 040 077 2309 
 
etunimi.sukunimi@vshp.fi 
 

 



Asiakasraadin toiminta vuonna 2017 
 

Asiakasraadin ensimmäinen neljän vuoden toimikausi päättyi vuoden 2016 lopussa. 

Vuoden 2017 alussa haettiin raatiin uusia jäseniä lehti-ilmoituksella Pohjalaisessa, 

Vasabladetissa ja Vaasan Ikkunassa. Asiakasraatiin haki 19 henkilöä, joista kaksi 

perui hakemuksensa. Lisäksi 9 vanhaa raatilaista ilmoitti halukkuutensa jatkaa 

asiakasraadin jäsenenä. Kaudelle 2017 – 2018 asiakasraatiin valittiin 12 jäsentä, joista 

kolme on ollut raadissa edellisellä kaudella. Lisäksi valittiin yhdeksän uutta, jotta 

saatiin uusia asiakkaiden ajatuksia kehittämistoiminnan tueksi.  

 

Pohjanmaan Sote-talon suunnittelutilaisuus 11.1.2017 

 

Vaasan keskussairaalassa järjestettiin yleisölle avoin Pohjanmaan Sote-talon 

(nykyisin H-talon) suunnittelutilaisuus, johon lehti-ilmoitusten lisäksi kutsuttiin 

erikseen asiakasraadin vuoden vaihteessa päättyneen ensimmäisen toimikauden 

jäsenet ja uudet asiakasraatiin hakeneet henkilöt. Suunnittelupäivään osallistui 

kahdeksan asiakasraatiin valituksi tullutta jäsentä.  

 

Suunnittelutilaisuuden aluksi johtajaylihoitaja Marina Kinnunen kertoi sairaalan 

tulevaisuuden tavoitteista sekä Sote-taloon suunnitelluista toiminnoista. Tilaisuudessa 

kaikki osallistujat jakaantuivat kolmeen ryhmään, joissa käytyä keskustelua ohjasivat 

fasilitaattorit. Aamupäivän ryhmätöissä keskusteltiin yleisesti Sote-talon 

suunnittelussa huomioitavista asioista asiakkaiden näkökulmasta. Lounaan jälkeen 

syvennyttiin tarkemmin avohoito-, vuodeosasto- ja mielenterveyspalveluiden 

suunnittelussa huomioitaviin seikkoihin. Tilaisuuden tuloksena saatiin runsaasti 

asiakkaiden mielipiteitä palvelun laadusta ja uuden rakennuksen suunnittelussa 

huomioitavista asioista. Näistä on kirjattu erillinen julkilausuma. 

 

Uuden raadin ensimmäinen kokous 12.4.2017 

Asiat:  Informointi raadin tehtävästä, toimintakentästä ja säännöistä 

 Raadin näkemykset omista tehtävistään 

 

Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala ja johtajaylihoitaja Marina Kinnunen esittelivät 

uudelle raadille Vaasan keskussairaalan arvoja, toimintaa ja strategiaa, VKS 2025 -

ohjelmaa sekä asiakaslähtöisyyden toimintaohjelmaa. Raatia informoitiin 

asiakasraadin tehtävistä ja säännöistä. Ensimmäisessä kokouksessaan raatilaiset 

pohtivat, miten he haluaisivat kehittää sairaalan toimintaa asiakasraadin jäsenenä. 

Raati toi esille, että se haluaa olla mukana heti alussa Sote-talon suunnittelussa ja 

tietää, miten suunnittelu etenee. Raati haluaa vaikuttaa palvelun laatuun sairaalassa eri 

tavoin, kuten sairaalan ilmapiiriin ja potilaan kohtaamiseen aidon vuorovaikutuksen 

kautta. Ensikontaktin laatu on tärkeää ja diagnosoinnin yhteydessä ensitiedon 

antamiseen ja erilaisten tukien tarjoamiseen raati haluaisi panostettavan. Potilaan 

selkeä informointi ja yhteyshenkilö nähtiin raadissa tärkeäksi. Potilaalle olisi 

kuvattava hoitopolkuja, jotta potilas saisi kokonaiskuvan hoidosta sairastuessaan. 

Raati nosti kehittämistehtäväksi puhelinaikojen lyhyyden, sähköisen ilmoittautumisen 

ja myös kirjallisten ohjeiden ymmärrettävyyden.  

 

Lisäksi esitettiin raadin toimintaan ja kokousten organisointiin liittyviä ajatuksia, 

kuten tiedotusta joka kokouksessa sairaalassa tapahtuvista ajankohtaisista asioista. 

Raati haluaa tehdä myös yhteistyötä sairaalan yksiköiden kanssa ja yhteistyö voisi 
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tapahtua kokousajan ulkopuolella. Raati haluaisi vielä enemmän näkyvyyttä ja olla 

mukana myös erilaisissa työryhmissä. 

 

12.6.2017 

Asiat:  Potilaan oikeudet, velvollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet -juliste 

 Kannanotto teitittelyyn ja sinutteluun 

 Päiväkirurgian potilasohjeiden arviointi 

 

Johtajaylihoitaja Marina Kinnunen kertoi kokouksen aluksi maakuntauudistuksessa ja 

sairaalassa tapahtuvista ajankohtaisista asioista. Toisessa kokouksessaan raati kertoi 

mielipiteensä tekeillä olevasta julisteesta, jossa kerrotaan potilaan oikeudet, 

velvollisuudet ja mahdollisuudet vaikuttaa. Julistetta muokataan raadin kommenttien 

pohjalta. Lisäksi potilasinformaatiotyöryhmä halusi asiakasraadin ottavan kantaa 

sairaalan viestinnässä käytettävään teitittelyyn. Asiakasraati oli kannassaan täysin 

yksimielinen siitä, että sairaalan viestinnässä, kuten kutsukirjeissä, potilasohjeissa, 

www-sivuilla ja esitteissä voidaan sinutella.  

 

Raati arvioi vielä päiväkirurgian yksikön pyynnöstä potilasohjeidensa selkeyttä ja 

ymmärrettävyyttä. Asiakasraati luki osan päiväkirurgian ohjeista ja kirjasi niihin 

kommenttinsa. Yleisesti raadin mielestä potilaan informoinnille on annettava aikaa 

riittävästi. Ohjeet tulisi myös käydä läpi potilaan tai läheisen kanssa, eikä ainoastaan 

antaa papereita mukaan kotiutettaessa. Raati huomasi, että monissa ohjeissa kerrotaan, 

että jälkitarkastusta ei tarvita. Jälkihoito tai hoidon jälkeiset toimenpiteet voivat olla 

kotona potilaalle vaativia. Hyvä käytäntö on se, jos hoitaja soittaa kotiin pari päivää 

leikkauksen jälkeen. Raati havaitsi puutteita verratessaan eri kieliversioita. Samaa 

asiaa ei löytynyt sekä suomeksi että ruotsiksi. Ohjeiden on tärkeää olla selkeitä ja 

helposti luettavia, tarvittaisiin kielenhuoltoa. Lapsipotilaille tarkoitetut ohjeet voisivat 

olla lapsen termein kirjoitettu, jotta asioista olisi helpompi kertoa lapselle 

totuudenmukaisesti. Missään ohjeissa ei selvitetä, kuinka potilaan tai lapsipotilaan 

vanhemman on toimittava, jos pitää olla töistä poissa oman tai lapsen hoidon vuoksi. 

 

Kokouksessa käsiteltiin raadin saamaa ideaa vapaaehtoisten käytöstä esim. 

ohjaamassa potilaita. Raadissa todettiin, että vapaaehtoistyöstä ja sen käytöstä 

sairaalassa olisi hyvä keskustella laajemminkin. Päätettiin, että asia otetaan 

asiakaspalvelutyöryhmään jatkokäsittelyyn. 

 

6.9.2017  

Asiat: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma  

Suurpoliklinikan suunnittelu 

  

Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala kertoi ajankohtaisista asioista sairaalassa, mm. 

säästöistä, vuoden 2018 budjetista, suunnitteilla olevista uusista toiminnoista ja 

hoitoyksiköistä, VKS:n roolista erikoissairaanhoidossa, potilasturvallisuustutkimus- ja 

kehittämishankkeesta tulossa olevista henkilöstövaihdoksista johdossa. Lisäksi hän 

esitteli raadille vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa ja raati sai kommentoida sitä. 

Raati kiinnitti huomiota toimintasuunnitelman kohtaan henkilöstön kaksikielisyyden 

tukemisesta. Tulevaisuudessa voi olla tarpeen tukea myös henkilöstön 

monikielisyyttä. Lisäksi termi ”case manager” tuntuisi raadin mielestä paremmalta 

suomennettuna. Kokouksessa myös suurpoliklinikkatyöryhmä halusi tavata 

asiakasraadin kuullakseen nimenomaan suurpoliklinikan perustamiseen liittyviä 



ideoita ja ajatuksia raadilta. Raadille kerrottiin H-taloon suunnitelluista perus- ja 

erikoissairaanhoidon palveluista.  

 

H-talossa pitäisi olla kokenutta henkilökuntaa ohjaamassa, minne asiakkaiden pitää 

mennä. Ystävällinen ja turvallinen ihmisen vastaanotto heti tullessa on tärkeä. Ei yhtä 

isoa odotushuonetta vaan useampi sopivan kokoinen. Yksi palvelupiste ei toimi 

kaikille, sillä sinne muodostuu heti jono. Älylaite ohjaa oikeaan paikkaan.  

 

Palvelun sujuvuudessa on huomioitava laboratorion sijainti ja mahdollisuus ottaa 

käynnin yhteydessä mm. verinäytteet. Logistiikkaa ajatellen matkan pituus on 

oleellinen seikka sekä miten asiakas ohjataan esim. laboratorioon. Jos lääkärin 

vastaanottoajat ovat myöhässä, voisi asiakkaalle tulla tieto sähköisesti, että kauanko 

odottaminen kestää. Turvallisuuden tunteen säilymiseksi on tärkeää, että 

henkilökuntaa näkyy odotustiloihin. Hoidossa tulee nähdä ihminen kokonaisuutena. 

Tärkeää olisi saada tavata aina samaa henkilöä. Kaikki palvelut toivotaan yhdestä 

paikasta. Puhelinpalvelujen toimivuuteen tulisi panostaa ja asiakkaalle on soitettava 

sovittuna ajankohtana. Sähköiset palvelut, kuten elektroninen ajanvaraus, ovat 

tervetulleita, mutta ihmisiä ei saa poistaa kokonaan palveluista. H-talon suunnittelussa 

myös pysäköintiin pitää panostaa. 

 

14.11.2017 

Asiat: Call centerin suunnittelu 

 

Hallintojohtaja Olle Gull kertoi asiakasraadille ajankohtaista sairaalassa -osiossa 

sairaalan tukipalveluiden yhtiöittämisestä. Muuten kokouksen aiheena oli Call 

centerin perustamiseen liittyvät suunnitelmat. Sairaanhoidon tuen palvelualueen 

ylihoitaja Satu Hautamäki kertoi, mitä on alustavasti suunniteltu sairaalaan 

perustettavasta Call centeristä.    

 

Raati antoi monia ajatuksia Call centerin perustamiseen. Tärkeänä pidettiin sitä, että 

palvelu on toimiva ja luotettava, jotta sitä kautta asiakas saa apua ja neuvontaa. 

Palvelun markkinoinnissa on korostettava, että mitä palvelua ja millaista neuvontaa 

Call center tarjoaa, jotta ei luvata enempää kuin voidaan tarjota. Raatilaiset arvelivat, 

että Call centeriin otetaan yhteyttä ajanvarauskysymyksissä, resepteihin, todistuksiin, 

tutkimusvastauksiin, jälkihoitoon ja lääkitykseen liittyvissä asioissa.  Mahdollisesti 

myös akuuteissa terveyskysymyksissä otetaan yhteyttä. Puhelimeen vastaavalta 

henkilöltä odotetaan ystävällistä palvelualttiutta ja kielitaitoa sekä taitoa palvella 

nopeasti ilman kiireen tunnetta.  

 

Raatilaiset kannattivat Call centerin palvelukanaviksi puhelimen lisäksi myös 

sähköisiä palveluita, kuten chatiä ja suojattua sähköpostia, jotka ovat monille 

helpompia ottaa käyttöön kuin puhelinasiointi. Asiakkaan tunnistaminen täytyy 

kuitenkin huomioida. Puheluiden, joihin ei poliklinikalta vastata, tulisi ohjautua 

automaattisesti Call centeriin. Riskinä on jonon muodostuminen Call centeriin.  

Takaisinsoitto voidaan luvata asiakkaalle, jos se voidaan varmasti toteuttaa luvatussa 

ajassa. Teknisen taustajärjestelmän toimivuus on tärkeä palvelun laadulle. Call center 

nimeksi ideoitiin jotain ihmisläheistä nimeä, joka tuo mieleen enemmän puhelimeen 

vastaavan ihmisen kuin organisaation. 
 



Kaikista asiakasraadin kokouksista on kirjoitettu raadin hyväksymät julkilausumat, 
jotka on annettu asianomaiselle yhteistyöyksikölle ja sairaanhoitotoiminnan 
johtoryhmälle. Lisäksi julkilausumat julkaistaan uutisena sairaalan intranetissä. 
Kaikki julkilausumat ovat luettavissa sairaalan www-sivuilla. 
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