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Hallitus 184-186 12.12.2017 

 

 

 

 

§ 184 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

§ 185 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Monica Sirén-Aura ja Mona Vikström. 

 

  HALL:   

 

 

 

§ 186 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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§ 187  Taloustilanteen 31.10.2017 seuranta sekä tulosennuste vuoden 2017 kokonais-

tuloksesta 

Shp:n joht. 51 

Taloustilanne 31.10. on 6,3 milj. euroa ylijäämäinen. Tuotanto on likimain suunnitellulla ta-

solla, vaikka yksiköiden välillä on suurta vaihtelua. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 

169,3 milj. euroa eli 81,9 %.   Hoito muissa laitoksissa tekee 27,2 milj. euroa eli 72,3 % budje-

toidusta, mikä on 2,3 milj. euroa vähemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2016. Toi-

mintatulot ovat yhteensä 189,1 milj. euro eli 81,9 % budjetoidusta, kun taas toimintakulut 

ovat yhteensä 175,4 milj. euroa eli 79,4 % budjetoidusta.  

 

Henkilöstökuluista on toteutunut 89 milj. euroa eli 79,8 %. Niiden arvioidaan nousevan noin 

108 milj. euroon, mikä on runsaat 3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Materiaalikulujen 

arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,5 milj. eurolla, kun taas ostopalvelukulujen arvioi-

daan olevan hieman budjetoitua pienemmät. Oman toiminnan toimintakulujen arvioidaan 

siis olevan noin 4 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Alhaisen korkotason ansiosta korkoku-

lut on edelleen voitu pitää minimaalisella tasolla, ja lopulliset kulut ovat noin 300 000 euroa 

budjetoitua pienemmät. Myös poistot ovat budjetoitua pienemmät, mikä johtuu lähinnä sii-

tä, että hankinnat ja käyttöönotot ovat tapahtuneet arvioitua myöhemmin. 

Muissa laitoksissa annetun hoidon määrän alhainen taso vaikuttaa sekä tulo- että kulupuo-

len toteumaan kuten myös yksittäisten kuntien laskutukseen, mutta ei ylijäämään, sillä kyse 

on läpilaskutuksesta. 

 

Tulos, joka koskee kuluja, jotka katetaan yhteisillä maksuosuuksilla jäsenmaksuina ja kalliin 

hoidon maksuina, näyttää tällä hetkellä hyvältä ja tasataan lisämaksulla tai -hyvityksellä vii-

meisessä kuntalaskutuserässä, sillä veloitus perustuu asukaslukuun.  

Sen jälkeen kun nämä ja muut tiedossa olevat menot on huomioitu, odotetaan vuoden 2017 

ylijäämän olevan suunnilleen nykyisellä tasolla, toisin sanoen runsaat 6 milj. euroa, riippuen 

paljolti siitä, kuinka intensiivistä tuotanto vielä joulukuussa on.  

Yhteisten maksuosuuksien clearingin jälkeinen tulos hyvitetään jäsenkunnille jäsenalennuk-

sena, jonka suuruus suhteutetaan vuoden aikana syntyneeseen laskutukseen. 

Jäsenkuntia hyvitetään tilinpäätösvuoden 2017 aikana ja hyvitykset jaetaan vuoden 2016 

viimeiselle laskutuskerralle, joka tulee maksuun vuoden 2018 alussa. 

 

 

 

 

 

          jatkuu 
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Vuoden 2017 investointibudjetin seuranta osoittaa, että investoinnit eivät tule toteutumaan 

kokonaisuudessaan; pääasiassa rakennushankkeita on siirretty eteenpäin, kun taas laitein-

vestoinnit pysynevät budjetoidulla tasolla. Ennen vuodenvaihdetta viedään vielä joitakin 

suuria laitehankintoja päätökseen, ja suurin meneillään oleva rakennushanke, U-rakennus, 

jatkuu vielä ensi vuonna. Rakennusinvestointeihin varatusta 16,8 milj. euron kokonaissum-

masta toteutunee ainoastaan vajaat 11 milj. euroa, loput siirretään tulevalle vuodelle.  

 

 

Tilanteen seuranta 31.10.2017    LIITE 187 

 
 

SHP:n JOHT.:   ehdottaa, että hallitus keskustelee tilanteesta 31.10.2017 ja mer-
kitsee sen tiedoksi sekä päättää mahdollisesta jäsenalennuksesta 
jäsenkunnille. Alennus vastaa lopullista ylijäämää 31.12.2017 
suhteessa vuoden aikana laskutettuun käyttöön. 

 Hyvitykset tehdään tilinpäätösvuoden laskutuksen aikana niin, 
että kunnat pystyvät huomioimaan ne vuoden 2017 tilinpäätök-
sessään. 

 
HALL: 
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§ 188 Sairaanhoitopiirin palveluiden hinnoittelu 2018 

Shp:n joht. 52 

Oman toiminnan tuotekohtaiset hinnat vuodeksi 2018 on nyt laskettu valtuuston 27.11.2017 

hyväksymän talousarvion 2018 pohjalta. Hinnoittelu perustuu omakustannushintoihin. 

Hinnoiteltavat päätuotteet ovat poliklinikkakäynnit, hoitopäivät, drg-paketit, outlier-päivät, 

hengityshalvaantuneiden hoitopäivät, yöpymiset potilaskoti Vilmassa ja siirtoviivepotilaiden 

hoitopäivät. Perusterveydenhuollon päivystys on nykyään yhtenäinen osa päivystyksen toi-

mintaa ja hinnoitellaan poliklinikkakäynteinä. 

 

Hinnat ovat erikoisalakohtaisia, ja avohoitokäynnit laskutetaan eri hintaluokissa käynnin si-

sällön, toimenpiteiden ja resurssien kulutuksen perusteella. Somaattisessa vuodeosastohoi-

dossa sovelletaan drg-perusteista kuntalaskutusta, ja psykiatriassa vuodeosastohoito laskute-

taan eri hintaluokkiin jaoteltuina hoitopäivinä. Uusien toimintayksiköiden, erityisgeriatrian 

ja vaativan kuntoutuksen vuodeosastohoito laskutetaan myös hoitopäivien hinnan perusteel-

la.  Tämä koskee kaikessa toiminnassa sekä Vshp:n omia potilaita että ulkopaikkakuntalaisia.  

 

Yleislääketieteen/akuuttilääketieteen potilaista, jotka odottavat jatkohoitopaikkaa peruster-

veydenhuollossa/sosiaalihuollossa ja jotka ovat tulleet perusterveydenhuollon potilaina tai 

ovat saaneet tarvitsemansa hoidon erikoissairaanhoidossa, laskutetaan hoitopäivät hoitopäi-

vähinnan mukaisesti. Kun potilas siirretään muulle osastolle, hänet rekisteröidään jollekin 

toiselle erikoissairaanhoidon erikoisalalle.  

 

Valtuuston talousarvion yhteydessä vahvistamat hinnat yhteisille maksuosuuksille on sisälly-

tetty hintaluetteloon. 

 

Jos uusia drg-ryhmiä otetaan käyttöön, hinta lasketaan kertomalla pistehinta ryhmän ker-

toimella. 

 

 

Hintaluettelo      LIITE § 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

         jatkuu 
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SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy vuoden 2018 hinnoittelun liitteen mu-

kaisesti ja että erikoisalakohtaiset pistehinnat vahvistetaan seuraavasti: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALL: 
 

 

sisätaudit 3  835,90

endokrinologia 3  835,90

gastroenterologia 3  835,90

hematologia 3  835,90

infektiotaudit 3  835,90

kardiologia 3  835,90

nefrologia 3  835,90

reumatologia 3  835,90

kirurgia 3  7 03,24

gastrokirurgia 3  7 03,24

ortopedia 3  7 03,24

urologia 3  7 03,24

v erisuoni- ja thoraxkirurgia 3  7 03,24

y leiskirurgia 3  7 03,24

plastiikkakirurgia 3  7 03,24

neurokirurgia 3  7 03,24

päiv äkirurgia 2 880,32

silmät, päiv äkirurgia 2 025,92

gy nekologia 4 1 58,84

silmäsairaudet 3  7 03,24

korv a-, nenä-, kurkkutaudit 3  7 03,24

suu- ja leukasairaudet 3  7 03,24

onkologia 3  933,41

neurologia 3  1 32,7 2

keuhkosairaudet 3  469,7 6

lastentaudit 4 61 7 ,44

lastenkirurgia 4 61 7 ,44

lastenneurologia 4 61 7 ,44
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§ 189 Vastuualueiden ja palvelualueiden tulosyksiköiden ja vastuuhenkilöiden vahvis-

taminen 

HJ 57 

Sairaalan toiminta jakautuu vastuualueisiin ja palvelualueisiin ja ne puolestaan tulosyksiköi-

hin, jotka on virallisesti vahvistettu kuntayhtymän tilikartassa. Hallitus vahvistaa vuosittain 

tulosyksiköt ja niiden vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt vastaavat yksikkönsä talousarviosta, 

henkilöstökuluista, menojen ja hankintojen hyväksymisestä sekä toiminnasta. Liitteessä on 

luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä. 

 

Luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä   LIITE § 189 

 

 

HJ:   ehdottaa, että hallitus hyväksyy tulosyksiköt ja vastuuhenkilöt. 

 

 
HALL:   
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Henkilöstöjaosto 6 4.10.2017 

Hallitus 190 12.11.2017 

 

§ 6  Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus, lisäkoulutus 

 
Sairaanhoitopiiri ja alueen kaikki terveyskeskukset ovat tehneet aloitteen, jonka mukaan 

Vaasan ammattikorkeakoulut järjestävät 45 opintopisteen laajuisen lisäkoulutuksen, joka an-

taa sairaanhoitajille oikeuden määrätä lääkkeitä valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Tä-

mä tarkoitta sitä, että sairaanhoitaja saa erillispätevyyden määrätä tiettyjä lääkkeitä tai uusia 

niiden määräyksiä. Lääkäriresurssit, jotka ovat useimmissa toimipaikoissa niukat, voitaisiin 

näin suunnata muihin, vaativampiin potilashoitotehtäviin. 

 

Virkamiestasolla valmistelu lähtee maakuntanäkökulmasta, siten että sairaanhoitopiiri ra-

hoittaa koulutuksen kokonaisuudessaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sairaanhoi-

topiiri maksaa osallistumismaksun, 4 900 €/osallistuja, kaikkien Pohjanmaan maakunnan 

alueelta osallistuvien puolesta. Koulutus toteutetaan vuosina 2018–2019. Koulutuksen to-

teuttamiseksi tarvitaan vähintään 20 osallistujaa. Osallistujia voisi olla enintään 30, jolloin 

kokonaiskustannukset olisivat 147 000 euroa. Sairaalan yhteispäivystyksestä arvioidaan tu-

levan 5-10 osallistujaa, ja loput paikoista täytettäisiin muualta maakunnasta tulevilla sai-

raanhoitajilla. 

 
Muista kustannuksista vastaa asianomainen työnantaja. Toivottavaa olisi, että koulutukseen 

osallistuminen tapahtuisi samanlaisin ehdoin koko maakunnan alueella. Osallistumista voisi-

vat koskea seuraavat ehdot: 

- Osallistujille myönnetään palkallista virka-/työvapaata lähiopetuspäiville (22 päivää). 

- Työnantaja vastaa matkakustannuksista. 

- Osallistujilta vaaditaan takaisinmaksusopimus, ts. koulutuksesta koituneet kustannukset 

peritään kokonaan tai osittain takaisin, mikäli henkilö irtisanoutuu ja lopettaa työt kah-

den vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä. Koska kyse on alueellisesta panostuksesta, 

osallistuja voisi vaihtaa toimipaikkaa sairaanhoitopiirin/maakunnan sisällä, ilman että 

takaisinmaksuvelvoite toteutuu. 

 

Lääkkeenmääräämisoikeus on hoitohenkilöstölle uusi ja vaativa, lääkäreiltä siirtyvä  tehtävä. 

Virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti palkkaa on tarkistettava, mikäli tehtävien vaatimus-

taso kohoaa huomattavasti. Olisi tärkeätä jo alkuvaiheessa, koulutukseen osallistujia haetta-

essa, voida sanoa jotakin koulutuksen vaikutuksesta palkkaukseen. 

             

 

 

 

 

 
          jatkuu 
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Henkilöstöjaosto 6 4.10.2017 

Hallitus 190 12.12.2017 

 

 

 

 

Koulutuksen läpikäyneelle sairaanhoitajalle, joka ryhtyy käytännössä määräämään lääkkeitä, 

voitaisiin yleisesti korottaa tehtäväkohtaista palkkaa 300 eurolla. Mikäli sen lisäksi syntyy 

merkittäviä eroja tehtävien vaikeusasteessa, esim. riippuen siitä kuinka paljon potilaita hoi-

tajalla on, kuinka suuri osa työajasta tehtävään käytetään, lääkemääräysten sisältö jne., voi-

daan palkkamalliin sisällyttää muitakin palkkauseroja. Harkinnassa voidaan ehkä myös jou-

tua ottamaan huomioon työntekijän muut työtehtävät ja vastuualueet sekä niiden edellyttä-

mä tehtäväkohtainen palkka. Mikäli erityisiä perusteita on, voidaan määritellä 300–500 eu-

ron korotus. Jos on tarkoitus myöntää 300 euroa ylittävä korotus, olisi laadittava alueellinen 

vertailu, koska palkkojen yhdenmukaistaminen tulee tulevassa maakuntaorganisaatiossa 

ajankohtaiseksi. 

 

Kurssiohjelma       liitteessä 1 / § 6 4.10.2017 

 

Suunnitelma koulutuspaikkojen jakamisesta   liitteessä 2 / § 6 4.10.2017 

 
 HRJ:   ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy 

- sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta koskevan lisäkoulu-

tuksen sekä 

- että sairaanhoitopiiri rahoittaa koulutuksen ja ottaa kustannuk-

set huomioon koulutuksen budjetoinnissa 

- että kaikkien osallistujien kanssa tehdään takaisinmaksusopimus 

(työpaikkaa voi vaihtaa maakunnan julkisen sektorin organisaa-

tiosta toiseen) 

- että tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 300 eurolla niiden sai-

raanhoitajien osalta, jotka ovat käyneet lisäkoulutuksen ja jotka 

määräävät lääkkeitä ja uusivat lääkemääräyksiä asetuksen mu-

kaisesti. 

- että mikäli ilmenee tarvetta vielä suurempiin palkankorotuksiin, 

edellytetään, että maakunnan tasolla laaditaan alueellinen palk-

kavertailu. 

- että alueen opiskelupaikat jaetaan liitteessä 2 olevan suunnitel-

man mukaisesti. 

 

 HJ:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja päätti antaa asian myös 

hallitukselle tiedoksi.  

  ________ 
 

          jatkuu 



Asiasivu 11(31) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 190 12.12.2017 

 

 

 

 

§ 190 Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus, lisäkoulutus 

HJ 58 

Henkilöstöjaosto on laatinut lisäkoulutusta ja korvauksia koskevat linjaukset sairaanhoitajil-

le, jotka kouluttautuvat saadakseen lääkkeenmääräämisoikeuden. 

 

Kurssiohjelma       LIITE § 190/1 

Suunnitelma koulutuspaikkojen jakamisesta   LIITE § 190/2 

 

 

HJ:  Hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. 

 

HALL: 
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§ 191 Ohje omistajaohjauksesta 

HJ 59 

Työryhmä, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, hallintojohtaja ja juristi, on laatinut 

ohjeen omistajaohjauksesta. Konsernina toimiminen on nykytilanteessa yhä tärkeämpää, sil-

lä niin monet eri tukitoiminnoistamme ulkoistetaan, eikä sairaanhoitopiirillä ole tähän men-

nessä ollut varsinaisia konserniohjeita. 

 

Useimmissa tapauksissa, joissa Vaasan sairaanhoitopiiri on mukana ulkoistamassa erilaisia 

tukitoimintoja, se tehdään in-house-yhtiöihin, joissa sairaanhoitopiirillä ei ole enemmistö-

osuutta. In-house-yhtiö muodostaa pienemmän riskin kuin ulkoistaminen kaupalliselle yhti-

ölle, mutta se vaatii sen sijaan enemmän ohjausta. Toiminnan ohjaamiseksi ja valvomiseksi 

ehdotetaan nyt, että hallitus asettaa tarkoitusta varten jaoston. Jaosto hoitaisi konserniohja-

uksen operatiivisen puolen ja raportoisi hallitukselle. Jaostossa olisi kolmesta viiteen jäsentä 

ja kolme asiantuntijaa. 

 

Ohje omistajaohjauksesta    LIITE § 191 

   

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus  

- hyväksyy ehdotuksen omistajaohjausohjeeksi 

- päättää jaoston jäsenmäärästä (ehdotuksen mukaan 3–5) 

- valitsee jaoston varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä. 

 

HALL: 
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§ 192 Kongressiraportti 

HJ 60 

Liitteessä on raportti Taipeissa 7.–9.11.2017 pidetystä kansainvälisestä sairaalakongressista. 

 

Kongressiraportti     LIITE § 192 

 

HJ:  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 

 

HALL: 
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§ 193 Osakassopimuksen hyväksyminen, Medbit Oy:n fuusioituminen 

HJ 61 

It-sektorilla on haluttu saavuttaa mahdollisimman tehokas yhtiörakenne ennen tulevaa sote-

lainsäädäntöä ja sen vuoksi on selvitetty, olisiko fuusio Medbit Oy:n ja Med-It Oy:n välillä 

mahdollinen. Med-It Oy:n kotipaikka on Kotka. Hanke on nyt edennyt niin pitkälle, että mo-

lempien yhtiöiden yhtiökokoukset ovat hyväksyneet yhdistymissopimuksen, jossa molemmat 

yhtiöt sulautuvat uudeksi yhtiöksi nimeltään 2M-IT Oy. Kaikki entiset osakkaat saavat uu-

desta yhtiöstä uusia osakkeita aiempiin osuuksiinsa suhteutettuna. Tämä merkitsee sitä, että 

Vaasan sairaanhoitopiirin 61 osaketta (7,32 %) Medbitissä muutetaan 4760 osakkeeksi (4,76 

%) 2M-IT Oy:ssä. Fuusioitumisen kautta 2M-IT Oy:stä tulee yksi Suomen suurimmista it-

alan yhtiöistä. Vaasan sairaanhoitopiiri saa alussa uudesta 7-jäsenisestä hallituksesta yhden 

paikan, johon on ehdolla Göran Honga.  

 

Jotta fuusio voitaisiin toteuttaa suunnitellulla tavalla, on kaikkien osakkaiden hyväksyttävä 

osakassopimus. Osakkaalla on mahdollisuus vaatia osakkeittensa lunastamista, mutta se ei 

olisi millään lailla Vaasan sairaanhoitopiirin etujen mukaista.  

 

Osakassopimus     LIITE § 193 

 

Yhtiöiden taseiden tasaamiseksi ennen fuusiota päätettiin Medbit Oy:n yhtiökokouksessa 

30.11.2017 ylimääräisestä osingonjaosta, joka on 2 400 euroa osaketta kohti. Se merkitsee 

Vaasan sairaanhoitopiirin osalta 146 400 euroa.  Osinko maksetaan 31.1.2018. 

 

 

HJ:  Hallitus hyväksyy osakassopimuksen. 

 

HALL: 
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§ 194 Henkilöstön ateriahintojen tarkistaminen 

HJ 62 

Vaasan sairaanhoitopiiri on noudattanut verohallituksen ohjeita henkilöstön ateriahintojen 

asettamisessa. Verohallitus on antanut uudet ohjeet ravintoedun arvosta 1.1.2018 lähtien. 

Ravintoedun arvo nostetaan nykyisestä 6,40 eurosta 6,50 euroon. Henkilöstön ruokasalissa 

on kaksi lounasvaihtoehtoa: tavallinen lounas, jonka hinta on 6,40 euroa ja minilounas, jon-

ka hinta on 4,50 euroa. 

 

HJ: Henkilöstön ruokasalissa tarjottavien henkilöstölounaiden hin-

taa nostetaan 1.1.2018 niin, että se on 6,50 euroa tavalliselta lou-

naalta ja 4,60 euroa minilounaalta. 

 

HALL: 
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§ 195 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 63 

Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 27.10.2017 

 

Pöytäkirja liitteenä    LIITE § 195 

 

 

HJ:  pöytäkirja merkitään tiedoksi. 

 

HALL:  
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§ 196 Valtuuston 27.11.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano 

HJ 64 

§ 47 Sairaanhoitopiirin johtajan siirtyminen eläkkeelle 

 HJ:  Hallitus julistaa viran avoimeksi. 

 

§ 48 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös 

ajalle 1.1.2018-31.12.2018 

 HJ:  Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 49 Vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 

 HJ:  Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

 
HJ  ehdottaa, että hallitus tekee yllämainitut toimeenpanopäätökset. 

 

HALL:   
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§ 197 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 53 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 197/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 197/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 197/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 197/4 

 

 

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

 

HALL:  
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§ 198 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta 

sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Shp:n joht. 54 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosi-

aalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta ta-

hoilta lausunnot liitteenä olevasta perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta 

luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi.  

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.  

Lausuntoaika on viikot 44/2017 - 50/2017. Lausuntoaika on poikkeuksellisesti kuusi viikkoa, 

koska hallituksen esitysluonnoksen runkona on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiak-

kaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa. 

 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Lausunnot 

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

netut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan 

mennessä saapuneet lausunnot. 

 

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä luon-

noksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselyn vasta-

uksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus vapaamuotoiseen 

kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin lausunto   LIITE § 198 

 

 

SHP:n JOHT.: Hallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon esitysluon-

noksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja tervey-

denhuollossa. 

 

HALL: 
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§ 199  Sopimus Läntisen syöpäkeskuksen (FICAN WEST) perustamisesta ja hallinnoin-

nista 

JYL 18 

Suomeen on luotu syövän tutkimusta ja hoitoa edistämään järjestelmä, johon kuuluu kansal-

linen syöpäkeskus ja viisi alueellista syöpäkeskusta, joista yksi on Turkua keskuspaikkanaan 

pitävä Läntinen syöpäkeskus. 

Alueellisen syöpäkeskuksen perustamisen tarkoituksena on toteuttaa Varsinais-Suomen, Sa-

takunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueella läntisen yhteistoiminta-alueen syövän ehkäi-

syn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä syöpätutkimuksen ja opetuksen kehittämi-

seksi alueellista toimintaa integroiva yksikkö. 

 

FICAN West vastuuyksikkö sijoitetaan TYKS:iin (TYKS sairaalan johtajan alaisuuteen). Vas-

tuuyksikön omistaa ja se kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ja yksikön toimin-

nassa, taloudenpidossa ja päätöksenteossa noudatetaan VSSHP:ssä voimassa olevia sääntöjä, 

määräyksiä ja ohjeita sekä VSSHP:tä sitovaa lainsäädäntöä. 

 

FICAN Westiä johdetaan sopijapuolten laatiman strategian mukaisesti siten, että kullakin 

sopijapuolella on selkeästi määritellyt vastuut.  

 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja edellytyksistä, joilla sopijapuo-

let perustavat alueellisen syöpäkeskuksen Tyksin yhteyteen, jonka toiminta-alueena on Var-

sinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirin alue. Lisäksi sovitaan niistä vas-

tuista ja velvoitteista, joita sopijapuolilla on perustettavan yksikön hallinnossa ja rahoituk-

sessa. 

Sopijapuolten tavoitteena on, että FICAN Westin toiminta tulisi osin rahoitettavaksi kansal-

liseen syöpäkeskustoimintaan saatavalla valtion rahoituksella ja ulkopuolisella infrastruk-

tuurirahoituksella. Tutkimustoiminnan osalta perusrahoitukseen osallistuvat sovitun ja-

kosuhteen mukaan sopijapuolet, mutta tavoitteena on vähitellen saada toimintaan mukaan 

myös merkittävä määrä ulkopuolista rahoitusta eri tutkimusrahoittajilta ja public-private yh-

teistyön kautta.  

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 %) 

          jatkuu 
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Liitteenä Läntisen syöpäkeskuksen sopimusehdotus, joka on viimeistelty ja hyväksytty hal-

linnollisessa ohjausryhmässä valtakunnallisen mallin mukaisesti huomioiden Länsirannikon 

omat ominaispiirteet.     LIITE § 199 

 

Erva-johtoryhmä käsitteli sopimuksen 4.12.2017 ja esittää sen hyväksyttäväksi. 

 

 

JYL:  ehdottaa, että Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus osaltaan hyväk-

syy Läntisen syöpäkeskuksen sopimuksen. 

 

HALL: 
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§ 200 Sopimus Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren Malmin sairaalan röntgenyksik-

köjen yhdistämisestä 

JYL 19 

Hallitus antoi kokouksessaan 18.9.2017 § 151 luvan käynnistää selvitys Vaasan keskussairaa-

lan ja Pietarsaaren MalmIn sairaalan röntgenosastojen mahdollisesta yhdistämisestä. Koko-

uksessaan 3.11.2017 § 180 hallitus antoi lisävaltuudet edetä selvittelyissä, tavoitteena tuoda 

valmis sopimusesitys Vaasan keskussairaalan hallituksen ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveys-

lautakunnan joulukuun kokouksiin. 

 

Sopimusesitys tuodaan nyt suunnitelman mukaisesti hallitukselle. Se on kummankin sairaa-

lan virkamiesjohdon yhdessä laatima. Sopimuksen tarkoituksena on turvata röntgentoimin-

nan jatkuvuus Pietarsaaren yksikössä ja resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö.  

 

Vuokrista ja pääomakorvauksesta tehdään erilliset sopimukset. Samoin henkilökunnan siir-

tymisestä vanhoina työntekijöinä sovitaan erikseen.  

Myös siivouspalveluista tehdään oma sopimus.  

 

Koko yhdistymishankkeen aikataulu on ollut hyvin tiukka, minkä vuoksi sopimusesityksessä 

jouduttiin keskittymään siihen, että saatiin sopimukseen kirjattua olennaiset ja keskeiset asi-

at. Pienempiä ja vähämerkityksellisempiä yksityiskohtia jäi auki, minkä vuoksi kaikkia näitä 

yksityiskohtia ei sopimuksessa ole tarkkaan kirjattu. Neuvottelut veivät niin paljon aikaa, et-

tä asia jouduttiin neuvottelujen ollessa kesken jättämään pois hallituksen alkuperäiseltä asia-

listalta. Molempien osapuolten virkamiesjohto on kuitenkin ilmaissut yksimielisen ajatuk-

sensa, että olisi tärkeää saada sopimuksen perusperiaatteet hyväksyttyä ja valtuuttaa kum-

mankin sairaalan virkamiesjohto allekirjoittamaan lopullinen sopimus, joka tuodaan sitten 

hallituksen seuraavassa kokouksessa tiedoksi.   

 

Raamisopimus      LIITE § 

 

 

JYL:  esittää, että hallitus osaltaan hyväksyy raamisopimuksen Vaasan 

keskussairaalan ja Pietarsaaren Malmin sairaalan röntgenyksik-

köjen yhdistämisestä ja antaa kummankin sairaalan virkamies-

johdolle luvan allekirjoittaa lopullinen sopimus, joka tuodaan 

tiedoksi hallituksen seuraavassa kokouksessa. 

 

HALL:  
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§ 201 Sopimus röntgenhenkilöstön siirrosta, Pietarsaaren Malmin sairaalan röntgen-

henkilöstö 

HJ 65 

Jos Malmin röntgentoiminta Pietarsaaressa siirretään Vaasan sairaanhoitopiirille, tarvitaan 

erillinen sopimus siirrettävään henkilöstöön sovellettavista ehdoista. Vaasan sairaanhoito-

piiri ja Pietarsaaren kaupunki ovat laatineet sopimusluonnoksen.  

Henkilöstö siirtyy 1.1.2018 Vaasan sairaanhoitopiirille liikkeenluovutuksen periaatteilla ns. 

vanhoina työntekijöinä. Palvelussuhde jatkuu keskeytymättömänä mitä tulee sopimuksen-

mukaisten etujen kuten vuosilomaoikeuden, työkokemuslisien, sairauslomien ja muiden pal-

velusaikaan sidottujen etujen myöntämiseen. Mahdollisissa kunta-alan työ- ja virkaehtoso-

pimuksen ulkopuolisissa erilliskorvauksissa ja paikallisesti sovittavissa asioissa noudatetaan 

Vshp:n määräyksiä ja käytänteitä siirtymähetkestä alkaen. Sopimusluonnos on liitteessä. 

 

Sopimus henkilöstön siirrosta   LIITE § 201 

 

 

HJ:  Hallitus hyväksyy sopimuksen henkilöstön siirrosta. 

 

HALL: 
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§ 202 Vuokrasopimus, sopimus omaisuuden korvaamisesta, sopimus siivouksesta, 

Malmin röntgenyksikkö 

HJ 66 

Kun Malmin röntgentoiminta siirretään Pietarsaaren kaupungilta Vaasan sairaanhoitopii-

riin, Malmin kiinteistöt kuntayhtymän kanssa on solmittava vuokrasopimus tilojen käytöstä 

ja poistamattomien röntgenlaitteiden korvaamisesta. Lisäksi tarvitaan sopimus huoltopalve-

luista, lähinnä siivouspalveluista, kunnallisen tukipalveluyhtiö Alerte Oy:n kanssa. Keskuste-

luissa on puhuttu, että Vaasan sairaanhoitopiiri korvaa kulut samoin periaattein ja samalla 

tasolla kuin sosiaali- ja terveysvirasto on tehnyt. Sopimukset eivät ole näiltä osin vielä val-

miit. 

 

 

HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että hallintojohtaja saa allekir-

joittaa huolto- ja vuokrasopimukset Malmin kiinteistöt ky:n ja 

Alerte Oy:n kanssa niin, että röntgentoiminta voidaan siirtää 

1.1.2018. Sopimukset annetaan hallitukselle tiedoksi. 

 

HALL: 
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§ 203 Diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtävien hoito toimeksiantona 

JYL 20 

Diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtäviä hoitanut radiologian ylilääkäri Sarita Victorzon 

luopui vastuualuejohtajan tehtävästä 11.9.2017 samalla kun hän siirtyi osastonylilääkärin 

virkaan. 

LT, radiologian erikoislääkäri Reijo Autio Pietarsaaren sairaalasta on hoitanut keskussairaa-

lan radiologian ylilääkärin tehtävää 11.9.2017 alkaen määräaikaisesti ja johtajaylilääkäri on 

nimittänyt hänet myös määräaikaisesti hoitamaan diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtäviä 

ajalla 19.9. – 18.12.2017. 

 

Kun sopimus Pietarsaaren sairaalan röntgenosaston yhdistämisestä 1.1.2018 Vaasan keskus-

sairaalaan on hyväksytty molempien sairaaloiden hallinnollisissa elimissä, tulee eteen ylilää-

kärin valinta kummankin yksikön ylilääkäreistä.  

 

Siinä vaiheessa Pietarsaaren sairaalan vakinaisessa virassa oleva radiologian ylilääkäri Reijo 

Autio siirtynee Vaasan keskussairaalan radiologian ylilääkärin virkaan.  

 

Hallintosäännön § 16 mukaan diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtäviä voidaan hoitaa myös 

toimeksiantona, joka on annettu jollekin kuntayhtymän vakinaisista ylilääkäreistä. 

 

Diagnostiikkakeskuksen kaikilta ylilääkäreiltä on tiedusteltu halukkuutta hoitaa vastuu-

aluejohtajan tehtävää, mutta muut ylilääkärit eivät ole halunneet hakea tehtävää ja ovat il-

maisseet tyytyväisyytensä sille, että ylilääkäri Reijo Autiolle annetaan vastuualuejohtajan 

tehtävä toimeksiantona. 

 

 

JYL: esittää, että hallitus jatkaa radiologian ylilääkäri Reijo Aution 

toimeksiantoa hoitaa diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtävää 

19.12.2017 lukien toistaiseksi, myös röntgenosastojen yhdistymi-

sen (1.1.2018) jälkeen. 

  Korvaus tehtävän hoidosta on 200 €/kk. 

 

HALL: 
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§ 204 Psykiatrian vastuualuejohtajan viran täyttäminen 

JYL 21 

Psykiatrian vastuualuejohtajan virka oli haettavana 27.10. - 19.11.2017 välisenä aikana. 

Hakuilmoitus liitteenä    LIITE § 204/1 

 

Virkaa haki ainoana LL, psykiatrian erikoislääkäri Kaisa Luntamo. 

Hakemus liitteenä (jaetaan hallitukselle)  LIITE § 204/2 

 

LL Kaisa Luntamo on hakemuksen tietojen perusteella HR:n tekemän alustavan arvion mu-

kaan kelpoinen ja suullisesti saadun ylioppilaskokeen ruotsinkielen arvosanan perusteella 

täyttää myös kielisäännön vaatimuksen.  

Luntamo on valmistunut psykiatrian erikoislääkäriksi vuonna 2014 ja toiminut sen jälkeen 

lähinnä päivystävän psykiatrin tehtävissä. Hänellä ei siten ole esim. kokemusta toimimisesta 

psykiatrian ylilääkärin virassa.  

 

Virkaa tiedusteli, sitä kuitenkaan hakematta, myös psykiatrian ylilääkäri Juha Kemppinen. 

Hän on Eksoten psykiatristen osastojen ja MTPA (integroitu mielenterveys- ja päihdepolikli-

nikka, walk-in ja vastaanottopkl) ylilääkäri. Hän on vastannut uuden konseptin eli Eksoten 

integroidun mielenterveys- ja päihdepuolen jonottoman hoitoon pääsyn implementoinnista 

ja käytännön toteutuksesta vuosina 2010-2015. Hän viimeistelee parhaillaan tuotantotalou-

den väitöskirjaansa, johon Eksoten integroidun mielenterveys- ja päihdepuolen muutoksista 

on kirjoitettu tieteellisiä artikkeleita. Samoin hän on myös viimeistelemässä Lean Six Sigma 

Black Belt-työtä, joka on myös tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden puolella.  

 

Ylilääkäri Kemppisen kanssa kuitenkin jatkettiin neuvotteluja ja pääsimme sopimukseen sii-

tä, että tämä ansioitunut ja kehittämistyössä monipuolisen kokemuksen ja teoreettisen tie-

don omaava ylilääkäri voisi tulla meille määräaikaisena vastuualuejohtajan virkaan 1.1 – 

31.3.2018 osa-aikaisesti, 60 % työajalla. Tänä aikana selviää hänen mahdollinen halukkuu-

tensa jatkaa tehtävässä. 

Juha Kemppisen CV (jaetaan hallitukselle)  LIITE § 204/3 

 

JYL: esittää, että psykiatrian vastuualuejohtajan virkavalintaa ei tässä 

vaiheessa suoriteta, vaan tehtävään valitaan määräaikaisesti 2.1.-

31.3.2018 psykiatrian erikoislääkäri Juha Kemppinen 60 % työ-

ajalla. Palkkaus hallitukselle jaettavan erillisen liitteen mukaan. 

    LIITE § 204/4 

Virka julistetaan alkuvuonna 2018 uudelleen haettavaksi ja sil-

loin edellisen hakukierroksen hakemukset ovat voimassa. 

 

HALL: 
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§ 205 Asiakasraadin toiminta vuonna 2017 

JYH 11 

Vuoden alusta lähtien asiakasraati on toiminut uudella kokoonpanolla: vanhasta raadista 3 

jäsentä jatkoi, ja lisäksi raatiin valittiin 9 uutta jäsentä. 

 

Raadin jäseniä osallistui tammikuussa Pohjanmaan Sote-talon suunnittelutilaisuuteen, ja li-

säksi raadilla on ollut vuoden aikana 4 kokousta. Raati ilmoitti haluavansa olla mukana uu-

disrakennuksen suunnittelussa, saada tietoa ajankohtaisista asioista ja vaikuttaa sairaalan 

palvelun laatuun. Raati on myös kommentoinut vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa. Lisäksi 

sairaalan eri yksiköillä on ollut vuoden mittaan mahdollisuus pyytää raadilta arvioita erilai-

siin asiakasnäkökulmaa vaativiin asioihin. 

 

Asiakasraadin kokouksista on kirjoitettu julkilausumat, jotka on julkaistu sekä sairaalan in-

tranetissä että www-sivuilla. Asiakasraadin toimintakertomus vuodelta 2017 on liitteessä. 

 

Asiakasraadin toimintakertomus   LIITE § 205 

 

 

JYH:  Hallitus merkitsee toimintakertomuksen tiedoksi. 

 

HALL: 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 206 12.12.2017 

 

 

 

 

§ 206 Tilanneraportti potilasasiakirjojen käännöstöistä 

JYH 12 

Hallitukselle on aiemmin syksyllä raportoitu potilasasiakirjojen käännöstöistä hallituksen 

kokouksessa 28.8. ja potilasasiakirjojen kielestä 18.9. 

 

Potilasasiakirjojen käännösjono on tällä hetkellä 45 kääntämätöntä tekstiä. . Käännöksiä tu-

lee tällä hetkellä viikkotasolla enemmän kuin koskaan aiemmin, enimmillään pyyntöjä on 

tullut 132 kpl viikossa. Uuteen palvelunumeroon puheluita on tullut vaihdellen 1-10 kpl päi-

vässä. Käännöstyön henkilöstöresursseja tullaan lisäämään ensi vuonna, kun palkkaamme 

kaksi uutta kääntäjää. 

 

Asiakkaan asiointikielen tallentaminen potilasjärjestelmään on testausvaiheessa, samoin 

kuin asiakirjojen sähköinen käännöspyyntö sairaalan sisäisenä prosessina. Tarkoituksena on 

myös lisätä jo ensimmäisen kutsukirjeen yhteyteen potilaalle tieto asiakirjojen käännösmah-

dollisuudesta, sekä kääntäjien puhelinnumero. Tämän lisäksi sairaalassa pyritään lisäämään 

tiedotusta asiaan liittyen esimerkiksi erilaisten infonäyttöjen ja ilmoittautumisluukun lähis-

tölle asetettavien tiedotteiden avulla. Mahdollisesti myös tiedotuslehti Kotikäynnissä tullaan 

käsittelemään asiaa. 

 

Potilas tulee jatkossa saamaan alkuperäisen potilastekstin postituksen yhteydessä tiedon, 

mikäli käännös tekstistä on jo pyydetty, ja toimitetaan potilaalle myöhemmin. Potilas saa 

tässä yhteydessä myös kääntäjien puhelinnumeron, jotta hän tietää mihin ottaa yhteyttä tar-

vitessaan käännöstä kiireellisesti. Käännettyihin teksteihin tullaan myös jatkossa selvästi 

merkitsemään, että kyseessä on käännös alkuperäisestä potilastekstistä. 

Organisaation ohjeistukset koskien käännöspyyntöjä on päivitetty. 

 

 

JYH:  Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi. 

 

HALL: 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 207 12.12.2017 

 

 

 

 

§ 207 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    12.12.2017 

 

Muutoksenhakukiellot 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

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

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

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

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

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

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

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

-päätös, johon haetaan muutosta 

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

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

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

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

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

dasta 

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

omaiselle. 

 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

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

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

vänä. 

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

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

 


