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Asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen: 
 
Poliklinikkamaksu         41,20 €/käynti 
- maksua ei peritä henkilöiltä, joiden hoito jatkuu toisessa hoitolaitoksessa 

tai kunnallisessa vanhainkodissa 
Sarjahoitomaksu               11,40 €/käynti 
- laskutetaan enintään 45 kertaa/kalenterivuosi 
- peritään 18 vuotta täyttäneeltä 
Päiväkirurgiamaksu           135,10 €/käynti 
Lyhytaikainen laitoshoito       48,90 €/hoitopäivä 
- hoitopäivä on yksi vuorokausi,  uusi hoitopäivämaksu alkaa vuorokauden  
  vaihtuessa klo 00.00 
- alle 18-vuotiailta peritään enintään 7 hoitopäivää/kalenterivuosi 
- jos potilas siirtyy toiseen hoitolaitokseen, lähettävä hoitolaitos ei peri  

maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy 
Maksu lyhytaikaisesta psykiatrisesta hoidosta     22,50 €/hoitopäivä 
- alle 18-vuotiailta peritään enintään 7 hoitopäivää/kalenterivuosi 
Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta  
- peritään maksukyvyn mukaan (tulot) 
Kuntoutusmaksu (ostopalvelu)       16,90 €/hoitopäivä 
 
Peruuttamaton käynti           50,80 €/peruuttamaton käynti 
- peritään 15 vuotta täyttäneeltä 
 
Asiakasmaksujen harkinnanvaraisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyn lain 
(3.8.1992/734) §11 mukaan koskee vain pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja. 
 
Muut maksut 
 
Vilma-potilaskoti       
- yöpyminen         45,00 €/yö 
- perhehuone         100,00 €/yö 
 
Muuten sovelletaan lakisääteistä enimmäismaksua. 
 
Maksukatto 683 € 
Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon perityille asiakasmaksuille on 683 €:n maksukatto. Kun 
maksukatto ylitetään, muita maksuja ei peritä kuin 22,50 €/hoitopäivä lyhytaikaisesta laitoshoidosta 
18 vuotta täyttäneeltä. 
 
Maksukaton täyttymisen seuraaminen on palvelun käyttäjän vastuulla. Maksujen kertymistä 
seurataan asiakasmaksukortilla, johon maksukattoon sisältyvät maksut merkitään. Maksukattoon 
lasketaan myös maksut, jotka koskevat asiakkaan huollettavina olevien alaikäisten lasten saamia 
palveluja. 
 
Kertymäkausi on yksi kalenterivuosi, ts. 1.1 – 31.12. Vanhentumisaika on seuraava kalenterivuosi. 
 
Mm. seuraavia maksuja ei huomioida maksukattoa laskettaessa: 
- maksuja, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, 

sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain mukaan 
- maksuja, joiden suorittamiseen potilas saa toimeentulotukea 
 
Kun maksukatto täyttyy, palvelun käyttäjälle annetaan vapaakortti. Palvelun käyttäjän on 
tarvittaessa esitettävä kuitit suoritetuista maksuista vapaakortin myöntäjälle. Vapaakortin myöntää 
hoitolaitos, jossa palvelun käyttäjän maksukatto täyttyy. Vaasan keskussairaalassa vapaakortin 
myöntää taloushallinto, puh. 06-213 1778. 
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Avtal om sammanslagning av Vasa centralsjukhus och Malmska röntgenenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bakgrund 

 

Styrelsen vid Vasa sjukvårdsdistrikt och social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad 

har godkänt ett inledande av förhandlingar om en eventuell sammanslagning av 

röntgenenheterna vid Vasa centralsjukhus och Malmska sjukhuset i syfte att uppnå 

stordriftsfördelar i produktionen samt för att kunna tillgodogöra 

utrustningskapaciteten och personalens kompetens så mångsidigt och ändamålsenligt 

som möjligt till godo för bägge sjukhus. I praktiken sker sammanslagningen genom 

överlåtelse av rörelse (verksamheten). 

 

2. Avtalsparter 

 

Mottagare och tjänsteproducent  
 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 

   Sandviksgatan 2-4 

   65130 Vasa 

 

Ansvarsperson  överläkare Reijo Autio 

Tel   06 213 4462 

E-post    reijo.auto@vshp.fi 

 

 

Överlåtare och köpare   
 

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad 

   Pb 111 

68601 Jakobstad 

 

Ansvarsperson  Chefsläkare Pia-Maria Sjöström 

 

 

 

 

3. Avtalets omfattning och målsättningar 

 

Genom detta avtal görs en överenskommelse om de villkor på vilka röntgenenheterna 

vid Malmska sjukhuset och Vasa sjukvårdsdistrikt sammanslås. 
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Målsättningen är att säkra nämnda verksamhet vid Malmska genom att också 

framöver erbjuda befolkningen röntgentjänster på samma nivå som i nuläget. 

 

Åtminstone en gång per år ordnas ett gemensamt möte för representanter för 

avtalsparterna för att följa upp volymerna och kvaliteterna på tjänsterna och vid behov 

reagera på förändringar på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt eftersträvar att i mån av möjlighet dirigera patienter till 

Malmska, i stället för till Vasa centralsjukhus, i syfte att optimera brukskapaciteten. 

 

I fall av överkapacitet kan röntgentjänster som hittills också säljas privat mot remiss 

på ett sätt som är tillgängligt för alla som så önskar till samma pris med skäliga 

tilläggskostnader för tilläggsarbete. 

 

Hyrorna för lokaliteterna och kapitalersättningen avtalas separat med Malmska 

fastigheter sk.  

 

Personalen överförs genom separat avtal. Personalen överförs som gamla 

arbetstagare. 

 

Om städtjänsterna avtalas separat med Alerte Ab. 

 

Köp av läkemedel, vårdförnödenheter, lagervaror och andra stödtjänster avtalas 

separat. 

 

4. Köp av tjänster och betalning av dem 

 

Röntgenundersökningarna faktureras enligt samma taxa som Vasa sjukvårdsdistrikts 

egna avdelningar och polikliniker.  

 

Prislistan baserar sig på den av sjukvårdsdistriktets fullmäktige årligen fastställda 

budgeten och motsvarar kostnadsutvecklingen för röntgenverksamhetens utrymmen. 

 

Faktureringen av röntgentjänsterna sker månadsvis i efterskott på basen av verkliga 

användningen. 

 

Betalningsvillkor 14 dagar netto. 

 

5. Avtalstid, uppsägning av avtalet och avtalets upphörande 

 

Detta avtal börjar 1.1. 2018 och gäller tillsvidare. Avtalet ska sägas upp senast 31.12 

så att det upphör att gälla 31.12 följande kalenderår. Dock kan avtalet sägas upp på 

kortare tid om parterna härom är överens.  

 

 

Sjukvårdsdistriktet eftersträvar att fortsatt röntgenverksamhet sker vid Malmska, 

förutsatt att lagstiftningen eller den kommande social- och hälsovårds samt 

landskapsreformen inte kräver annat eller att någondera avtalsparten konstaterar att 

förutsättningar för fortsatt verksamhet inte finns.  

 



 

6. Ändringar i avtalet 

 

Ändringar i det här avtalet ska göras skriftligen i gemensamt samförstånd mellan 

avtalsparterna. Om avtalsändringen berör minskning av verksamheten skall 

avtalsändringen godkännas av social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad. 

 

7. Underteckningar och exemplar av avtalet 

 

Detta avtal är uppgjort i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 

 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun   Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad 

 

 

  _____ / _____ 2018   ____ / ____ 2018 

 

Marina Kinnunen    Pia-Maria Sjöström 

vs. sjukvårdsdistriktets direktör  Tf. hälsovårdsdirektör 

 

_____ / _____ 2018    ____ / ____ 2018 

 

 

Olle Gull     Lis-Mari Vikman 

Förvaltningsdirektör    Chef för vårdarbetet 
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Row Labels Sum of m2 Sum of allm utr m2 Sum of m2 verks + allm

Vasa sjukvårdsdistrikt 1 153       291                         1 444                                

Röntgen Malmska 1 153       291                         1 444                                

A 831          209                         1 039                                

2 620          153                         773                                   

201 16            4                             19                                     

202 17            4                             21                                     

203 44            10                           54                                     

204 35            8                             42                                     

205 12            3                             15                                     

206 31            7                             38                                     

208 1              0                             2                                       

209 4              1                             5                                       

210 2              1                             3                                       

211 20            5                             24                                     

212 8              2                             10                                     

213 4              1                             5                                       

214 2              0                             2                                       

215 2              0                             2                                       

216 4              1                             4                                       

217 4              1                             5                                       

218 2              0                             3                                       

219 2              1                             3                                       

220 2              1                             3                                       

221 5              1                             6                                       

222 5              1                             6                                       

223 35            8                             42                                     

224 30            7                             36                                     

225 36            8                             45                                     

226 4              1                             5                                       

227 6              1                             8                                       

228 3              1                             3                                       

229 2              0                             2                                       

230 2              1                             3                                       

231 6              1                             8                                       

232 58            13                           72                                     

233 3              1                             4                                       

234 9              2                             11                                     

A2010 20            6                             26                                     

A2011 3              1                             4                                       

A2012 3              1                             4                                       

A2014 58            16                           74                                     

A2015 25            7                             32                                     

A2016 58            16                           74                                     

A2017 13            4                             16                                     

A2018 16            5                             21                                     

A2019 6              2                             7                                       

A2020 4              1                             4                                       

3 137          38                           175                                   

A300 21            6                             27                                     

A3010 99            28                           126                                   

A325 17            5                             21                                     

K 75            17                           92                                     

5 32            7                             39                                     

10 43            10                           53                                     

H 298          77                           375                                   

2 288          74                           362                                   

241 55            14                           69                                     

242 11            3                             14                                     

243 9              2                             11                                     

244 3              1                             3                                       

245 4              1                             6                                       

246 22            6                             28                                     

247 1              0                             2                                       

248 3              1                             4                                       

249 12            3                             15                                     

250 32            8                             40                                     

251 9              2                             12                                     

252 39            10                           49                                     

254 7              2                             8                                       

255 11            3                             13                                     

256 14            4                             17                                     

257 14            4                             17                                     

259 2              0                             2                                       

260 4              1                             5                                       

261 4              1                             5                                       

262 34            9                             43                                     

K 10            3                             13                                     

39 10            3                             13                                     

I 24            6                             30                                     

K 24            6                             30                                     

7 6              1                             7                                       

30 19            5                             23                                     

Grand Total 1 153       291                         1 444                                
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MALMSKA RÖNTGENS MASKINER OCH INVENTARIER   (oavskriven apparatur per 31.12.2017)

köpta av   Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket  åren  2010-2017

Oavskriven appartur Värde 31.12.2016 beräknade Värde 31.12.2017

Röntgen malmska 1.1.2017 avskrivningar  2017 1.1.2018

Ultraljudsapparat 32 853,20 17 140,80 15 712,40

Bentäthetsapparat 12 520,50 8 838,00 3 682,50
Arbetsstation 5 432,00 4 656,00 776,00
Ct-interaktiv konstruktion 27 000,00 6 000,00 21 000,00
Möbler och inventarier, MRI utrymme 23 380,12 4 755,27 18 624,85

101 185,82 41 390,07 59 795,75

Balansvärde 31.12.2017/1.1.2018 59.795,75 euro

12.1.2018

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Marika Björkskog
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Malmska fastigheter sk

Röntgenutrustning som överlåts till Vasa sjukvårdsdistrikt 1.1.2018

Apparat 1.1.2018

Digital nativröntgenapparat 6 764,38 €                      

Ultraljudapparat 1 572,35 €                      

Digitaliseringen av mammografin 2 519,09 €                      

Röntgenapparat för avbildning 1 265,09 €                      

CT-röntgenapparat 41 435,71 €                    

TOTALT 53 556,62 €                    
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                                                                              19.1.2018 

 

           
         BILAGA LIITE § 9/1 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
År 2017 
 
§ 45 Hankintapäätös: VSHP H-uudisrakennuksen suunnittelun ja rakentamisen  

hankinta; SYKE 
 
§ 46 Hankintapäätös: Huutoniemen B-rakennuksen 2 kerroksen kokonaisurakka; 

Master Building Solutions Ab, 151 300 € (ALV 0 %), 187 612 € (ALV 24 %). 
 
§ 47 Hankintapäätös: Teho-osaston kattokeskukset; Trumpf Truport, 391 500 € 
 
§ 48 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa. 
 
§ 49 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa. 
 
 
 
År 2018 
 
§ 1 Johtajaylilääkärin tehtävien hoitaminen määräaikaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 
 
         BILAGA LIITE § 9/2 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   

Hallintojohtajan päätösluettelo  
2017 

§ 78 Caféverksamheten sammanförs med näringscentralens verksamheten 

§ 79 Anskaffning av dynor, täcken och motsvarande textilier 

§ 80 Potilasmonitorien ohjelmistopäivitysten hankinta 

§ 81 Poistetun tavaran myynti 

§ 82 Välinehuollon pesuaineiden hankinta 

§ 83 Palvelusopimuksen hankinta 

§ 84 Ersättning för glasögon som gått sönder 

§ 85 Ersättning för onödiga mediciner 

§ 86 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 87 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 88 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 89 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 90 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 91 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 92 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 93 Jätehuoneen myynti 

§ 94 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 95 Oy Woikoski Ab:n hankintaoikaisuvaatimus 

§ 96 Bonuspalkkiot 2017 

§ 97 Psykiatrian yksikön paloilmoituskeskuksen uusiminen 

§ 98 Korvaus potilaan kadonneesta sormuksesta 

§ 99 Ansökan om Vacks verksamhetsbidrag 2017 

§ 100 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 101 Veriviljelypullojen hankinta 

§ 102 Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastojen aineiden hankinta 

§ 103 Effica-ohjelmiston hankinta 

§ 104 Effica-ohjelmistolaajennuksen hankinta 

          fortsätter / jatkuu 



           
 
 
 
§ 105 Henkilöstön päivällisruuan hinnan korottaminen 

§ 106 Fastställande av klientavgifter 1.1.2018 

 

2018 

§ 1 Upptagande av kortfristig kredit 

§ 2 Kuivauskaapin hankinta 

§ 3 Endoskooppien pesu- ja desinfiointilaitteen hankinta 

§ 4 Endoskooppien kuivauskaapin hankinta 

§ 5 Desinfioivan huuhtelulaitteen hankinta 

§ 6 Sairaalavälineiden pesukoneen hankinta 

§ 7 Kameravalvontajärjestelmän hankinta 

§ 8 Anskaffning av sanering av tekniktunnlar i Roparnäs 



           
 
 
 
          BILAGA LIITE § 9/3 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
År 2017 
 
§ 114 Beslut angående Jesper Ekelunds uppsägning 
 
§ 115 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Strokeclose”, ylilääkäri Jukka Saarinen 
 
§ 116 Uppsägning av anställningsförhållande som gäller tillsvidare; Jesper Ekelund, 

överläkare 
 
§ 117 Val av sekreterare, sjukvårdsförvaltning: Marie-Louis Berglund 
 
§ 118 Uppsägning av anställningsförhållande som gäller tillsvidare; Johan Eriksson, 

överläkare. 
 
§ 119  Makulerad 
 
§ 120 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

dokumentation 
 
§ 121 Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä lisätehtävistä 1.1.2018 lähtien. 
 
§ 122 Harkinnanvarainen määräaikainen henkilökohtainen lisä kahdelle erikoislääkä-

reille plastiikkakirurgian yksikössä. 
 
 
År 2018 
 
§ 1 Päätös radiologian erikoislääkäri Anna-Lena Aution esimiehestä ja hänen vapaut-

tamisestaan  päivystysvelvollisuudesta. 
 
§ 2 Lupa Harri Kivelälle käyttää VKS:n lääketieteellistä kirjastoa. 
 
§ 3 Lupa kerätä tietoa patologian osastolta tutkimuskäyttöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 
 
         BILAGA LIITE § 9/4 
 

Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 År 2017 
 
§ 94  Muutokset virkarekisteriin: mielenterveyshoitajan 100 % vakanssin jaetaan 50 % 

+ 50 % 1.1.2018 lähtien.  
 
§ 95 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 

 
§ 96  Ändringar till tjänsteregistret: En laboratorieskötarbefattning på 100 % ändras 

till deltid 75 %.  3 laboratorieskötarbefattningas sammanslås 25 % + 50 % + 25 % 
till en 100 % befattning fr.o.m. 1.3.2018. 

 
§ 97  Ändring till tjänsteregistret: En laboratorieskötarbefattning på 100 % ändras till 

75 %. Två laboratorieskötarbefattningar sammanslås 25 % + 50 % till 75 % be-
fattning fr.o.m. 12.3.2018. 

 
§ 98 Ändring till tjänsteregistret: En instrumentvårdarbefattning ändras till 50 % och 

en instrumentvårdarbefattning ändras till 75 % fr.o.m. 8.1.2018. 
 
 
 
År 2018 
 
§ 1 Pitkäaikaisten sijaisten siirtäminen toistaiseksi jatkuvaan palvelusuhteen:   

1 osastonsihteeri/osastonsihteeripalvelut I. 
 
 
 



LISÄTYÖTARVE OPERATIIVISESSA KLINIKKARYHMÄSSÄ 2018 
 

Lääkärimiehityksessä on vuonna 2017 tapahtunut hieman pienentymistä suurimmilla erikoisaloilla 

eli ortopediassa, urologiassa ja gastrokirurgiassa sekä silmätaudeilla. Samoin lakisääteiset vapaat 

luovat jonkinverran lisäpainetta. Jonotilanne niin poliklinikoille kuin leikkauksiin on kuitenkin 

onnistuttu pitämään pääsääntöisesti hoitotakuun puitteissa, jonkin verran lisätöiden ansiosta, joskin 

kontrollipaksunsuolen tähystyksiin on jonkin verran jonoa. Jatkossakin työt pyritään järjestämään 

siten, että lisätöitä ei tarvittaisi, mutta kysyntä vaihtelee välillä voimakkaastikin, ja esim. ennen 

lomia voi olla tarvetta lisätöihin, jotta lomien aikana ei pääse kumuloitumaan potilaita siten, että 

hoitotakuu vaarantuisi. 

Ortopediassa kysyntä poliklinikalla on lisääntynyt, ja proteesileikkauspotilaita patoutuu ilman 

ylimääräisiä vastaanottoja. Tehostuneen leikkaustoiminnan myötä on ajoin haasteellista saada 

täytettyä kaikkia proteesileikkausaikoja. 

Silmien pistoshoito on lisääntynyt räjähdysmäisesti kostean ikärappeuman lisääntyessä ja toisaalta 

indikaatioiden lisäännyttyä. Samoin silmänpohjan laserhoitojen tarve kasvaa. Lääkäritilanteen 

odotetaan paranevan vuoden loppua kohden, muuta sitä ennen on tarvetta ylimääräisillä 

iltavastaanotoille. 

Kirurgian ja silmätautien poliklinikalla hoitajamäärä ei mahdollista lisätöiden järjestämistä 

työaikajärjestelyillä, ja sama koskee sihteereitä. Lisätyö hoitajien ja sihteereiden osalta toteutuu 

ylityönä. 

Henkilöstöjaoston päätöksellä 3.10.2011 suoritetaan anestesialääkäreille lisätyökorvaus ilta-aikaan 

sijoittuvista selkäleikkauksista. Nämä raskasta anestesiaa edellyttävät vaativat selkäleikkaukset 

suoritetaan Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kirurgien toimesta ostopalvelusopimuksena 

yhtenä päivänä kuukaudessa, yhdeksän kertaa vuodessa. Päivän viimeinen leikkaus sijoittuu kl 15-

19 välille, ja edellyttää anestesialääkäriltä jälkivalvontaa keskimäärin kl 21 saakka. Tämän 

käytännön toivotaan voivan jatkua. 

 

 

Arvioidut kustannukset sosiaalikuluineen 

 

Urologian lisätyö (iltavastaanotto) 

 

Lääkärit  10 ilta-vo 10 potilasta a 60 e 7775 €   

 

Hoitajat  10 iltaa ja 3 h x 58 €/h  1740 € 

 

 

 

Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA LIITE § 12/1



Gastrokirurgian lisätyö (colonoskopiat) 

 

Lääkärit  20 iltaa ja 5 skopiaa per ilta a 235 € 29560 € 

 

Hoitajat:   20 iltaa ja 3h x 58 € /ilta  3480 € 

 

Välinehuoltaja:  20 iltaa ja 4H x 31 € /ilta  2480 € 

 

 

Ortopedian lisätyö (iltavastaanotto) 

 

Lääkärit  15 ilta-vo 10 potilasta a 60 e 11700 €   

 

Hoitajat  10 iltaa ja 3 h x 58 €/h  1740 € 

 

 

Yleiskirurgia (iltavastaanotto) 

 

Lääkärit  6 ilta-vo 10 potilasta a 60 e 4680 €   

 

Hoitajat  6 iltaa ja 3 h x 58 €/h  1044 € 

 

 

Sihteerit yhteensä:  

   yhteensä 400 tekstiä + ilmoitukset ym 

  80 tuntia ylityö/ostopalvelu  3200 € 

 

 

Anestesia lisätyö  

 

Lääkärit  10 iltaa a’ 500 €  6500 € 

 

Hoitohenkilökunta tekee iltavuoroa 

 

 

Kipupliklinikka: 

 

Lääkärit  5 ilta-vo 5 potilasta a 100 € 3250 € 

 

Silmälääkärien lisätyö (erikoistuvan vaiheen lääkärit) 

 

Lääkärit  Avastin-injektiot:  

  8 iltavastaanottoa 20 pistosta per ilta 6240 € 

  a 30 €/pistos (Avastin-injektio) 

 

  Laserhoidot: 

  8 iltavastaanottoa 15 pistosta per ilta 6552 € 

  a 42 €/pistos      

  

   



 

Hoitajat  Avastin: 3 hoitajaa/ilta (3 h) 

   8 x 9 h x 58 €/h   4176 € 

  Laser: Yksi hoitaja (3 h) 

   8 x 3 h x 58 €/h  1392 € 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista vuodelle 2018 on näin ollen yhteensä 95.509 €.  

Lisätyöt toteutetaan klinikkaryhmän talousarvion puitteissa. 

 

 

Vaasassa 11.1.2018 

 

 

 

 

Peter Nieminen    

 

Operatiivisen vastuualueen johtaja   

   

 



    

    

 

        12.1.2018 
 
 
 
Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala 
 
 
Esitys lisätyöstä medisiinisellä vastuualueella vuonna 2018 
 
Onkologian klinikalla lisätyön tarve jatkuu. Tämä johtuu siitä, että meillä on korostetusti erikoistuvia 

lääkäreitä, joiden koulutus on sovittu Turun kanssa tapahtuvaksi pääosin Vaasassa. Erikoislääkäriresurssi on 

rajallinen ja siitä johtuen poliklinikalla on tarve lisätyölle vuonna 2018. Konsulttityövoimaa käytämme 

vähemmän kuin aikaisemmin. Lisätyöllä varmistamme, että käynnit tehdään ajallaan ja että mitään 

viivästymisiä potilaiden lääkärinvastaanottoajoissa ei pääse tapahtumaan. Arvio on, kuukausittain 2 

lisätyöiltaa, jolloin kolme lääkäriä ottaa vastaan potilaat ja hoitajat antavat hoidon aloitukseen ja 

järjestämiseen kuuluvat ohjeet. Lääkärivastaanoton kustannukset: 

210 kpl ensikäyntiä, 240 oireidenpotilaiden käyntiä ja 180 kontrollipotilaan käyntiä, yhteensä 57 200 € 

vuodessa (sisältäen sosiaalikulut) 

Kustannukset hoitohenkilökunnan kohdalla tulevat olemaan vuonna 2018 n. 23.000-29.000 riippuen 

lisätyöiltojen määrästä. Esitämme korkeintaan yhteensä 86.000 euroa vuodelle 2018 onkologian klinikan 

jononpurkuun. Kustannukset katetaan säästyneistä konsulttikorvauksista ja täyttämättä olevista lääkärin 

vakanssien säästyneistä palkoista. 

 

Neurologian klinikalla hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa joudutaan 

neurologian klinikassa turvautumaan lisätyöhön. Lisätyön tavoitteena on ensisijaisesti saada polikliinisten 

hoitojonojen odotusajat pysymään alle lain vaatiman kolmen kuukauden rajan. Toissijaisesti lisätyönä 

hoidetaan botuliinitoksiinihoitoa saavat uusintakäyntipotilaat, koska heidän hoitovasteensa laskee 

olennaisesti 3 kuukauden jälkeen. Käytännössä lisätyönä hoidettavia potilaskäyntejä tulisi ainoastaan noin 

60 vuodessa, koska pääosa botuliinitoksiinipotilaista hoitaa ulkopuolinen konsultti. Neurologian 

poliklinikalla lisätyötä suunnitellaan tehtävän kahdeksana iltana vuodessa. Näin hoidettaisiin 

botuliinitoksiinipotilaat (60 käyntiä). Medisiinisen klinikkaryhmän johto arvioi, että lisätyöstä aiheutuvat 

kustannukset vuonna 2018 ovat sosiaalikuluineen yhteensä noin 10 200 euroa. 

 

Saapuneiden lähetteiden määrä keskussairaalan kardiologiselle poliklinikalle vuonna 2017 on lisääntynyt 

edelliseen vuoteen verrattuna lähes 14 %. Vuoden aikana poliklinikkakäyntien määrää on mm. jononpurun 

ansiosta saatu lisättyä ja lähetepotilaiden odotusajat on saatu hoitotakuun edellyttämälle tasolle. Kuitenkin 

edelleen uusintakäyntien ajankohtaa on jouduttu siirtämään suunniteltua myöhäisemmäksi, mikä vaarantaa 

potilasturvallisuutta. Lisäksi Pietarsaaren sairaalasta on joulukuun 2017 alusta alkaen ohjattu lähetteet 

VKS:n kardiologiselle poliklinikalle, mikä lisää tulevien lähetteiden määrää huomattavasti. 

Lääkäripalkkiota tästä tulee yhteensä 74.400€ ja hoitohenkilökunnan kustannuksia 11.400€. Yhteensä 

kustannuksia lisätyöstä noin 85.800€ 

 

Gastroenterologian poliklinikalla on vuoden 2018 alussa yhteensä 268 potilasta jotka tarvitsevat 

kontrollikolonoskopian, näistä potilaista 58 kpl olisivat tarvinneet kontrollin jo vuonna 2017. Pietarsaaren 

sairaalan lääkärivaje vaikuttaa myös siihen, että Vaasan keskussairaalaan tulee enemmän lähetteitä kuin 

aikaisemmin. Vaasan keskussairaalasta ylilääkäri Christian Nielsen ja osastonylilääkäri Mårten Lönnqvist 

käyvät Pietarsaaressa tekemässä endoskooppisia tutkimuksia muutamana päivänä kuukaudessa. Tämän 

takia on tarvetta lisätyölle gastroenterologian poliklinikalla (noin 150 potilaskäyntiä). Lääkäreiden palkkiot 
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tästä olisi yhteensä 12.000€ ja hoitohenkilökunnan kustannukset yhteensä 8.200€. Yhteensä kustannuksia 

lisätyöstä noin. 20.200 €. 

 

 

Hematologian poliklinikalla on kahden erikoislääkärin vajaus koko vuoden 2018. Hematologialla 

myeloomien ja lymfoomien hoito on pääsääntöisesti polikliinista ja tämä ruuhkauttaa poliklinikkaa. 

Lisätyötarve on tällä hetkellä n. 6 potilasta/kk. Lisätyökustannuksen lääkärityövoima tulisi olemaan 2.800 € 

ja hoitohenkilökunnan kustannukset 2.350 €. Yhteensä kustannuksia 5.100 €. 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista vuonna 2017 on noin 206.800€ 

 

 

 

 

Christian Kantola 

Vastuualuejohtaja 



Radiologien lisätyömääräraha ehdotus 2018 

 

Vaasan keskussairaalan röntgenissä on 13 erikoislääkärin virkaa. Vuoden 2018 alussa 

radiologin virat on täytetty 61,54 %. Pietarsaaren röntgenissä on erikoislääkärin 

virkoja 3, joista on täytetty 2 virkaa. Pietarsaaren täyttöprosentti on 66,67 %. 

 

Tutkimusmäärät olivat 2016 ja 2017 lähes samalla tasolla (57 978 kpl. vrt. 57 747 

kpl.)  

 

Vuonna 2018 on tavoitteena MRI tutkimusten määrän lisääminen VKS:ssa n. 10 % eli 

n. 5000 tutkimukseen kasvaneiden kuvausjonojen vuoksi. Eräissä muissa 

tutkimusmodaliteeteissa on lisäksi odotettavissa lievää kasvua (tietokonetomografia, 

angiografiat / toimenpideradiologia). Lisäksi Pietarsaaren röntgenin yhdistyminen 

VKS:n röntgeniin voi aiheuttaa paineita antaa lausuntoja Pietarsaaressa kuvatuista 

potilaista. 

 

Vuoden 2017 syksyn aikana on saatu lausuntoviiveet kaikissa modaliteeteissa 1-2 

viikon mittaisiksi.  Tämä on ollut mahdollista siten, että normaali virkatyön lisäksi on 

lausuntoja tutkimuksista ostettu omilta radiologeilta lisätyösopimuksella. Myös 

ulkopuolisten radiologien kanssa on konsulttisopimuksilla ostettu lausuntoja ja 

angiografia-toimenpiteitä. Lisäksi etälausuntoja on ostettu Turun yliopistollisesta 

keskussairaalasta, Attendo OY:ltä sekä Coronaria OY:ltä.  

 

Lisätyö ja konsulttipalveluiden kustannukset 2016 työnantajan maksamine sos yms 

sivukuluineen olivat noin 593 000 €. Vuonna 2017 vastaavat kulut olivat noin 

611 000 €. 

 

Pääperiaate on 2018 työllistää omat radiologit virka-aikana ja sen jälkeen 

lisätyösopimuksen puitteissa ostaa lausuntoja tarpeen mukaan. Lisäksi etälausuntojen  

ostaminen on välttämätöntä edelleen ensi vuoden aikana. Myös ulkopuolista 

konsulttityövoimaa tarvitaan edelleen vuonna 2018.  

 

Mikäli rekrytointitoimenpiteet onnistuvat voidaan supistaa lisätyön ja 

konsulttipalvelujen osuutta sekä etälausuntopalveluiden käyttöä. Arvioitu lisätyön 

kustannus vuodelle 2018 on 590 000 euroa. Rekrytoinnissa on kuitenkin edelleen 

suuria haasteita, joten ehdotan lisätyösopimusten jatkamista radiologian 

erikoislääkäreille. Arvioitu lisätyön kustannus vuodelle 2018 on 590 000 euroa. 

 
 

 

 

Vaasassa 8.1.2018 

 

Reijo Autio 

Diagnostiikkakeskuksen johtaja 

Ylilääkäri röntgenosasto 

Vaasan Keskussairaala 

Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA LIITE § 12/3

Paula.Granbacka
Kirjoituskone



Vasa Sjukvårdsdistrikt/ Vaasan Sairaanhoitopiiri 

 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSARBETE FÖR HÄLSOVÅRDSCENTRALPROV 

 

Vasa Sjukvårdsdistrikt/ Vaasan Sairaanhoitopiiri har gjort kontrakt med de i 

tjänst varande specialläkarna i patologi 

sedan 1965 och nuvarande kontrakt gjordes 2015. Detta har gjorts för att trygga 

att nejdens prov undersökes och hålls vid sjukhuset  

för att snabbt kunna trygga diagnostik av t.ex. specifika cancerprov för 

patienternas bästa och snabba vård. 

 

VCS två tjänsteinnehavare av specialisttjänster har enligt skilt avtal gjort 

tilläggsarbete. En 50% tjänsteinnehavare vill inte i detta skede 

göra detta tilläggsarbete 

 

År 2017 undersöktes ca 2400 hvc-histologiska och cytologiska prov uppdelade 

jämt på två specialläkare.  

 

Uppskattningsvis har i skattebelagda tilläggslöner utbetalats till specialisterna  

(2) sammanlagt ca 69.000euro  

för hvc-provers analys på två i tjänst varande specialister. 

 

Vasa centralsjukhus patologiavdelning har inkasserat ca 163.200euro av 

hälsovårdscentralerna för patologiproven på årsnivå. 

 

UPPSKATTNING på tilläggsarbete på patologiavdelningen för 2018: 

provmängden antas vara på samma nivå som år 2017. 

 

ANHÅLLAN OM FORTSATT TILLÄGGSARBETE PÅ PATOLOGIN FÖR 

ÅR 2018 

 

Vi specialläkare i tjänst på patologiavdelningen anhåller högaktningsfullt att få 

fortsätta med hvc-provens tilläggsarbete under år 2017 

enlig samma avtal som föregående år. Kostnaden med socialavgifter på årsnivå 

per specialläkare i patologi för sjukhusets del är ca 32.000 

euro (ca 2660 euro / månad ). 

 

Vasa 29.12.2018 

 

 

Marcus Svartbäck, överläkare patologiavdelningen 
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