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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 1-3 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 1 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Åsa Blomstedt ja Greger Forsblom. 

 

  HALL:   

 

 

 

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 4 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 4 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 1 

Rakennustoimikunnan pöytäkirjat 2-4/2017, 19.4.2017, 14.6.2017 ja 23.8.2017 

 

Pöytäkirjat liitteenä    LIITE § 4/1-3 

 

 

HJ:  pöytäkirjat merkitään tiedoksi. 

 

HALL:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 5 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 5 Asiakasmaksut vuonna 2018 

HJ 2 

Valtioneuvosto on vahvistanut vuodelle 2018 julkisen hoidon uudet asiakasmaksut. Ensim-

mäistä kertaa indeksitarkistus on johtanut siihen, että asiakasmaksuja on laskettu. Uudet 

maksut otettiin käyttöön 1.1.2018 virkamiespäätöksellä. 

Hallintojohtajan päätös ja uudet asiakasmaksut liitteinä. 

 

Hallintojohtajan päätös § 105, 21.12.2017  LIITE § 5/1 

Asiakasmaksut 2018    LIITE § 5/2 

 

 

HJ: Hallitus merkitsee hallintojohtajan päätöksen sekä asiakasmak-

sut tiedoksi. 

 

HALL: 
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Hallitus 6 22.01.2018 

 

 

 

 

§ 6 Vastuualueiden ja palvelualueiden tulosyksiköiden ja vastuuhenkilöiden vah-

vistaminen 

HJ 3 

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. Valittaessa 

uutta viranhaltijaa siirtyy myös vastuu valituksi tulleelle henkilölle. Liitteessä on luettelo tu-

losyksiköistä ja vastuuhenkilöistä.  

 

Luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä (ei julkinen)  

LIITE § 6 

 

 

HJ:   ehdottaa, että hallitus hyväksyy tulosyksiköt ja vastuuhenkilöt. 

 

 
HALL:  
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 7 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 7 Johtajaylilääkärin siirtyminen eläkkeelle 

HJ 4 

Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala on jättänyt eroanomuksensa vanhuuseläkkeelle siirtymisen 

johdosta. Viimeinen virantoimituspäivä on 30.6.2018. 

 

Auvo Rauhalan kirje liitteenä   LIITE § 7 

 

 

HJ:  Hallitus myöntää eron 1.7.2018 alkaen. 

 

HALL: 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 8 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 8 Sopimus röntgentoiminnan yhdistämisestä 

HJ 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 12.12.2017 (§ 200) osaltaan sopimuksen Malmin 

sairaalan röntgentoiminnan ja Vaasan keskussairaalan röntgentoiminnan yhdistämisestä. 

Kun sopimusta käsiteltiin Pietarsaaren eri elimissä, esitettiin toivomuksia joistakin tarkis-

tuksista. Tarkistukset koskivat muun muassa sitä, kuka Pietarsaaren osalta käsittelee sopi-

musmuutokset ja että Malmin kiinteistöt ei ole kiinteistöyhtiö vaan kuntayhtymä. Myös sitä 

toivottiin, että sairaalan nimi olisi Malmin sairaala. Muutokset on tehty sopimukseen, ja uusi 

teksti on ohessa. 

 

Sopimus röntgentoiminnan yhdistämisestä  LIITE § 8/1 

 

Hallituksen käsittelyssä 12.12.2017 hallintojohtaja valtuutettiin solmimaan sopimukset sii-

vouspalveluista, vuokrista, pääomakorvauksista ja muista tukipalveluista. Lähtökohtana on 

toki koko ajan ollut, että liikkeen luovutuksen periaatetta sovelletaan niin, että sairaanhoito-

piiri mahdollisimman pitkälle ottaa vastuun toiminnasta niin kuin se on ollut 31.12.2107 asti. 

 

Vuokrasopimus 

Malmin kiinteistöt kuntayhtymän kanssa on nyt solmittu vuokrasopimus, joka noudattaa 

tarkalleen samaa mallia kuin mitä ennen on käytetty.  Malmin kiinteistöt ky:n jäsenkunnat 

ovat sopineet, että ne noudattavat vuokran laskemisessa Trellum-mallia. Mahdollisista vuok-

rankorotuksista sovitaan kuntayhtymän kokouksessa. Malmin kiinteistöt kuntayhtymässä 

sovelletaan periaatetta, jossa 2,5 % varataan investoinneille ja 2,5 % pääoman tuotolle.  Sa-

moja periaatteita sovelletaan tässä vuokrasopimuksessa. Vuokrattavat tilat on lueteltu vuok-

rasopimuksen liitteessä, ja ne käsittävät yhteensä 1 444 m2. Vuokra on 22 957 euroa kuukau-

dessa ja siihen sisältyy sähkö, lämpö, vesi, viemäri, vakuutus, kiinteistövero ja kiinteistön 

kunnossapito. Lisäpalvelut tilataan ja laskutetaan erikseen käytön mukaan. 

 

Vuokrasopimus, Malmin kiinteistöt ky  LIITE § 8/2 

 

Sopimus siivouspalveluista 

Siivouspalveluista on tehty sopimus kunnallisen Alerte Oy:n kanssa. Myös tämän sopimuk-

sen lähtökohtana on, että sopimus käsittää saman tason kuin aiemmin ja korvaus noudattaa 

samoja periaatteita. Siivouspalvelukulut ovat 5 560 euroa kuukaudessa. Ohessa on siivous-

sopimus siihen kuuluvine liitteineen. Jos tarvitsemme lisäpalveluita, ne laskutetaan sopi-

muksen liitteen mukaisesti. 

 
Sopimus siivouspalveluista, Alerte Oy  LIITE § 8/3  jatkuu 
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Hallitus  22.1.2018 

 

 

 

 

Pääomakorvaukset 

Koska koko röntgentoiminta yhdistetään, Vaasan sairaanhoitopiirin on joko lunastettava yk-

sikön käytössä olevat laitteet tai sovittava muutoin, miten pääomakulut korvataan. Toimin-

nan kannalta olisi yksinkertaisinta ja selvintä, että sairaanhoitopiiri lunastaisi laitteet, joita ei 

ole kirjanpidossa vielä poistettu. Irtaimistoa, joka on jo kirjattu kuluiksi, ei korvata. Jos lait-

teet lunastetaan, olisi luontevinta, että korvaus perustuu tasearvoon, jota tapaamme käyttää 

kuntayhtymien ja jäsenkuntien välisissä myynneissä. Suurin yksittäinen pääomapanostus 

Malmin sairaalan röntgenosastolla on uusi MRI-laite, joka on liisattu, joten liisingsopimus 

siirtyy sairaanhoitopiirille. Ennen vuotta 2010 hankitut röntgenlaitteet ovat Pietarsaaren 

kaupungin kirjanpidossa, kun taas vuonna 2010 ja siitä eteenpäin hankitut laitteet ovat 

Malmin kiinteistöt ky:n kirjanpidossa. Poistamaton hankintameno on Pietarsaaren osalta 

59 795,75 euroa ja Malmin kiinteistöt ky:n osalta 53 556,62 euroa. Summat on määritelty 

tarkemmin liitteissä. 

 

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 Pietarsaari LIITE 8/4 

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 Malmin kiinteistöt ky 

       LIITE 8/5 

 

Muut tukipalvelut 

Muut tukipalvelut ostetaan suoraan Malmin sairaalalta. Näin saavutamme toiminnassa par-

haan jatkuvuuden molempien osapuolten kannalta. Näihin palveluihin kuuluvat varastotava-

rat, lääkkeet, hoitotarvikkeet, postitus jne. oheisen liitteen mukaisesti. Joistakin palveluista 

maksetaan vuosittainen arviomaksu ja muista maksetaan rekisteröidyn käytön mukaan. 

 

Sopimus muista tukipalveluista (jaetaan myöhemmin) 

       LIITE 8/6 

 

HJ:  Hallitus hyväksyy uuden puitesopimuksen ja toteaa samalla, että 

uusi sopimus korvaa aiemman, 12.12.2017 käsitellyn sopimuk-

sen. 

Hallitus hyväksyy osaltaan hallintojohtajan tekemät sopimukset 

Alerte Oy:n, Malmin kiinteistöt ky:n ja Pietarsaaren sosiaali- ja 

terveysviraston kanssa. 

Hallitus hyväksyy, että röntgenlaitteet lunastetaan tasearvolla 

niin, että Pietarsaaren kaupungille maksetaan 59 795,75 euroa ja 

Malmin kiinteistöt ky:lle 53 556, 63 euroa.    

 

HALL: 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 9 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 9 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 1 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 9/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 9/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 9/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 9/4 

 

 

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

 

HALL:   
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 10 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 10 Länsirannikon yliopistollinen sairaala -selvitys 

Shp:n joht. 2 

TYKS erva alueella on sovitun mukaisesti tehty Länsirannikon yliopistollinen sairaala -

selvitys. Selvitystyön tavoitteena on ollut löytää ratkaisumalli siihen, miten Varsinais-

Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnat pystyisivät tulevaisuudessa yhdessä tuot-

tamaan yliopistosairaalan palveluja tarkoituksenmukaisesti länsirannikon alueella. Selvityk-

sen tehnyt Teemu Malmi esittelee kokouksessa raportin sisällön. Selvitysraportti liitteenä. 

 

Länsirannikon yliopistollinen sairaala -selvitys LIITE § 10 

 

 

SHP:n JOHT: Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja jättää asian 

pöydälle. Asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa 

jatkotoimenpiteiden ja tiekartan osalta. 

 

HALL: 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 11 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 11 VKS2025 väliarvio 

Shp:n joht. 3 

VKS 2025 ohjelma on ohjannut Vaasan sairaanhoitopiirin kehittämistä vuodesta 2014 lähti-

en. Ohjelmassa strategisina tavoitteena on, että asiakkaiden kokema laatu on parasta Suo-

messa, teemme 11% tai 19 miljoonan säästöt nettokustannuksista ja toimintaa kehitetään so-

te-yhteensopivaksi.  

 

VKS 2025 ohjelma on muodostanut jatkumon toiminta- ja taloussuunnitelmissa sekä muu-

toin organisaation kehittämisessä. Sairaanhoitopiirin suunnittelu- ja kehittämisjohtoryhmä 

sekä kuntayhtymä-johtoryhmä ovat tehneet väliarvion ohjelman saavutuksista tähän men-

nessä.  

 

Asiakastyytyväisyys on VKS:n asiakaspalautteiden mukaan erinomaista. Asiakaspalaute-

päätteitä on käytössä 12 (25% palautteista tulee päätteillä). NPS (Net Promoter Score)-

mittari on käytössä ja lukema on erinomainen, noin 80 (asteikolla -100,100).  Sairaanhoito-

piirissä on tehty vuoden 2016 aikana asiakaslähtöisyyden toimintaohjelma, joka tukee toi-

minnan kehittämistä kohti asiakaslähtöisempiä palveluita. Toimintaohjelma perustuu usei-

siin alueella toteutettuihin asiakaskyselyihin. Asiakaslähtöisyys koulutuksen ohjelma on 

suunniteltu ja koulutukset aloitetaan 2018 alussa. Asiakasymmärrystä on edistetty palvelu-

aluekohtaisilla raporteilla, joissa käydään kolme kertaa vuodessa läpi asiakaspalautteet, hen-

kilökunnan ja potilaiden tekemät vaaratapahtumailmoitukset, muistutukset ja poti-

lasasiamiesyhteydenotot.  

 

Case Manager toiminto on otettu käyttöön. Case managerin tehtävänä on auttaa paljon pal-

veluita käyttäviä asiakkaita ja koordinoida heidän tarvitsemiaan palveluita. Toiminnalla on 

autettu 87 asiakasta 10 ensimmäisen kuukauden aikana, toiminta jatkuu ja laajenee 2018. 

Toimintamalli on jalkautettu koko sairaanhoitopiirin alueella. Asiakasraati toimii aktiivises-

ti: 4 julkilausumaa sekä on osallistunut uudisrakennuksen suunnitteluun. Kokemusasiantun-

tijoita on koulutettu ja perehdytetty, mutta toistaiseksi ei ole saatu osaksi toimintaa. 

 

Jonotilanteeseen on kehitetty reaaliaikaista sovellusta, käyttöönotto tapahtuu 2018 

 

Kustannustehokkuuden osalta on tapahtunut merkittävää edistymistä. Omien panok-

siemme kautta olemme säästäneet 11,5 miljoonaa €  (Tavoite on 19 miljoonaa €). Maali on 

kuitenkin liikkuva, koska toisten sairaaloiden kustannukset ovat samanaikaisesti nousseet, 

mikä vähentää jäljellä olevaa säästötavoitetta ainakin suhteessa maan keskussairaaloiden 

keskitasoon. 

 

          jatkuu 
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Toiminnan sote yhteensopivuuden haasteena on vuosien varrella ollut sote-uudistuksen 

suunnan jatkuva muuttuminen. Vaasan keskussairaalan organisaatiomalli muutettiin vuo-

den 2016 alussa, että se on helpompi yhdistää soteen. Tällä hetkellä on maakuntavalmistelu 

Pohjanmaalla aktiivisesti käynnissä ja Vaasan sairaanhoitopiirin virkamiehet osallistuvat ak-

tiivisesti suunnitteluun.  Lukuisia toimenpiteitä on alueen sote- yhteistyön lisäämiseksi teh-

ty. Tällä hetkellä on käynnissä Länsirannikon yliopistosairaala selvitys sekä Länsirannikon 

Syöpäkeskuksen perustaminen.  Sairaanhoitopiirin alueella yhteistyöstä on tehty usealla sek-

torilla, vuoden 2018 alussa käynnistyy kaksi uutta osastoa, tehdään aktiivista koulutusyhteis-

työtä, koko alueelle on käynnistymässä yhteistyössä sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmää-

rämiskoulutus.  Pietersaaren sairaalan ja keskussairaalan röntgen on hallinnollisesti yhdis-

tynyt samoin  Vaasan kaupungin ja keskussairaalan välinehuollot  ja alueellinen apuvä-

linekeskus toiminta on käynnistynyt. 

 

Lukuisia asioita on tehty ja on käynnissä VKS 2025 ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kokouksessa esitetään tarkemmin väliarvio ja käydään keskustelu VKS 2025 ohjelman päi-

vittämistarpeesta.  

 

 
SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus merkitsee väliarvion tiedoksi ja 

keskustelee VKS 2025 ohjelman  päivittämistarpeesta ja 

lähettää väliarvion myös tarkastuslautakunnalle tiedok-

si. 

 

HALL: 
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§ 12 Lisätyön tarve eri yksiköissä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2018 

JYL 1 

Hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa tulee eri yksiköissä va-

rautua siihen, että lisätään lääkäreiden työsuoritusta turvautumalla kliinisen lisätyön teke-

miseen vuoden 2018 aikana. Ilman lisäpanostusta on kokemuksen mukaan jonoja pitkällä 

tähtäimellä mahdoton pitää hallinnassa. Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on 

päämääräksi esitetty myös jonoton sairaala, mikä vielä lisää paineita jonojen lyhentämiseen. 

Jonottomaan sairaalaan pyritään toki myös monin muin keinoin kuin vain resursseja lisää-

mällä.   

 

Kaikkien erikoisalojen lisätyötarve on tavattu hyväksyä hallituksen tammikuun kokouksessa 

aina vuodeksi kerrallaan, seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka. Lääkärikulujen li-

säksi huomataan myös hoitajien ja sihteerien kulut. 

 

Operatiivisella vastuualueella joudutaan varautumaan lisätyöhön urologiassa, gastro-

kirurgiassa ja anestesiayksikössä: 

 

 Urologiassa on tarve hoitaa 100 potilasta. Kustannukset 9 515 €. 

 Ortopediassa on tarve hoitaa 150 potilasta. Kustannukset 13440 €. 

 Gastrokirurgiassa  on tarve sadalle colonoskopialle. Kustannukset 35 520 €. 

 Silmätaudeilla on tarve hoitaa 280 potilasta. Kustannukset 18 360 €. 

Silmien pistoshoito on lisääntynyt räjähdysmäisesti korkean ikärappeuman lisääntyessä 

ja toisaalta indikaatioiden lisäännyttyä. Samoin silmänpohjan laserhoitojen tarve kasvaa.  

 Leikkaus ja anestesiayksikössä tehdään raskasta anestesiaa edellyttäviä selkäleikkauksia 

yhtenä päivänä kuukaudessa, 10 kertaa vuodessa, ostopalveluna Tampereen yliopistolli-

sen keskussairaalan kirurgien toimesta. Vaasan keskussairaalan anestesialääkäri hoitaa 

anestesian ja jälkivalvonnan keskimäärin klo 21:een saakka. Henkilöstöjaoston päätöksel-

lä 3.10.2011 suoritetaan anestesialääkäreille lisätyökorvausta ilta-aikaan sijoittuvista sel-

käleikkauksista.  Kustannusarvio on sosiaalikuluineen 6 500 €/vuosi. 

 Yleiskirurgiassa (iltavastaanotto) on tarve hoitaa 60 potilasta. Kustannukset 5724 €. 

 Kipupoliklinikassa on tarve hoitaa 25 potilasta. Kustannukset 3250 €. 

 Sihteerikustannukset yhteensä n. 400 tekstiä, 3200 €. 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista operatiivisella vastuualueella vuonna 2018 on sosiaali-

kuluineen 95 509 €.  

Operatiivisen vastuualueen johtajan kirje  LIITE § 12/1 

 

          jatkuu 
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Medisiinisellä vastuualueella tarvitaan lisätyöjärjestelyjä vuoden kuluessa kardiologian, 

gastroenterologian, neurologian, hematologian  ja onkologian poliklinikoilla: 

 

 Onkologian poliklinikalla tarve on 210 ensikäyntiä, 240 kpl oireidenpotilaiden käyn-

tiä ja 180 kpl kontrollipotilaan käyntiä; kust. noin 86 000 € 

 Neurologian poliklinikalla tarve on 8 jononpurkuiltaa (60 käyntiä); kust. noin  

10 200 €  

 Kardiologian poliklinikalla on tarve hoitaa ensikäyntejä 100 kpl ja uusintakäyntejä 

340 kpl.;   kust. noin 85 800 € 

 Gastroenterologian poliklinikalla tarve hoitaa noin 150 potilasta; kust. noin 20 200 € 

 Hematologian poliklinikalla tarve hoitaa noin 6 potilasta/kk;  kust. Noin 5100 € 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista medisiinisellä vastuualueella vuonna 2018 on noin  

207 300€.  

Medisiinisenvastuualueen johtajan ja erikoisalojen ylilääkäreitten kirjeet liitteenä 

       LIITE § 12/1 

 

Radiologian yksikössä on edelleen lääkärivaje, lääkärinvirkojen täyttöaste on noin  

61,54 % ja Pietarsaren 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 tutkimusmodalitee-

teissa on lisäksi odotettavissa lievää kasvua (tietokonetomografia, angiografiat / toimen-

pideradiologia). 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 mit-

taisiksi.  Tämä on ollut mahdollista siten, että normaali virkatyön lisäksi on lausuntoja tut-

kimuksista ostettu omilta radiologeilta lisätyösopimuksella. Myös ulkopuolisten radiologien 

kanssa on konsulttisopimuksilla ostettu lausuntoja ja angiografia-toimenpiteitä. Lisäksi etä-

lausuntoja on ostettu Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, Attendo OY:ltä sekä Co-

ronaria OY:ltä.  

 

Lisätyö ja konsulttipalveluiden kustannukset 2016 työnantajan maksamine sos yms sivuku-

luineen 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  

jatkuu 
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ostaminen on välttämätöntä edelleen ensi vuoden aikana. Myös ulkopuolista konsultti-

työvoimaa tarvitaan edelleen vuonna 2018.  

 

Mikäli rekrytointitoimenpiteet onnistuvat voidaan supistaa lisätyön ja konsultti-

palvelujen osuutta sekä etälausuntopalveluiden käyttöä. Rekrytoinnissa on kuitenkin 

edelleen suuria haasteita, joten ehdotan lisätyösopimusten jatkamista radio-

logian erikoislääkäreille. Arvioitu lisätyön kustannus vuodelle 2018 on 

590 000 euroa. 

 

 

Radiologian ylilääkäri Reijo Aution kirje   LIITE § 12/3 

 

 

Patologian yksikössä on tarve tehdä lisätyönä terveyskeskusten tutkimuksia ja talon 

ulkopuolisten yksiköiden pyytämiä tutkimuksia, vuosikustannukset ovat arviolta  

32 000 €. 

 

Patologian ylilääkäri Marcus Svartbäckin kirje  LIITE § 12/4 

 

 

JYL: esittää, että hallitus valtuuttaa edellä esitetyt yksiköt talousarvi-

onsa puitteissa toteuttamaan tarvittavassa määrin jononpurkua 

lisätyönä hoitotakuun vaatimuksissa pysymiseksi. 

 

Hallitus valtuuttanee johtajaylilääkärin allekirjoittamaan lääkä-

reiden kanssa tehtävät lisätyösopimukset ajalle 1.2.2018 – 

31.1.2019 sekä hyväksyy sen, että johtajaylilääkäri lääketieteelli-

sesti kiireellisissä tapauksissa on antanut luvan yksittäisiin lisä-

työpäiviin ilman voimassa olevaa hallituksen päätöstä. 

 

HALL: 
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§ 13 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    22.1.2018 

 

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. 

 


