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H-talon suunnittelun eteneminen ja allianssimalli 

 

Uusi H-talo toteutetaan siten, että käytämme talon suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa allianssimallia. 

Allianssimalli valittiin siksi, että hankkeeseen liittyy useita riskitekijöitä. Kyse voi olla teknisistä riskeistä 

(esim. infrastruktuurin siirtäminen ennen rakentamista), hankkeen laajuuden muuttumisesta 

rakentamisvaiheessa tai tulevasta lainsäädännöstä, joka voi vaikuttaa lopputulokseen. Käyttämällä 

allianssimallia saamme heti käyttöömme suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kokemuksen ja 

erikoisosaamisen ja minimoimme riskit, samalla kun mahdollisuus innovatiivisiin taloudellisiin ja 

toiminnallisiin ratkaisuihin kasvaa huomattavasti. Allianssissa kaikki osapuolet jakavat riskit ja 

mahdollisuudet. Sekä tilaaja että urakoitsijat työskentelevät samassa projektiorganisaatiossa kohti yhteisesti 

asetettuja tavoitteita. 

 

H-talon hankintaprosessi alkoi ennakkoilmoituksella, joka julkaistiin Hilmassa (julkiset 

hankintailmoitukset) 20.6.2017. Hankinta-asiakirjojen laadinta aiheutti kesäkuukausina 2017 paljon työtä. 

Vison Oy toimi allianssiasiantuntijana hankintaprosessin aikana. Allianssi hankittiin neuvottelumenettelyn 

mukaisesti. Hankintailmoitus julkaistiin 30.8.2017.  Kiinnostuksen ilmaisut toimitettiin viimeistään 

2.10.2017. Neljä konsortiota ilmoitti kiinnostuksensa ja kaikki hyväksyttiin. Alustavat tarjoukset toimitettiin 

20.10.2017. Neuvottelut ja työpajat pidettiin viikoilla 44 ja 47. Työpajoihin osallistuivat sekä konsortioiden 

että tilaajan avainhenkilöt. Työpajoissa annettiin erilaisia tehtäviä, joiden parissa ryhmät työskentelivät sekä 

ongelmia, joihin piti löytää ratkaisu. Projektipäällikön ja ryhmien työtapoja ja ongelmanratkaisukykyä 

arvioivat tilaajan edustajat sekä puolueettomat ja ulkopuoliset asiantuntijat Vaasan yliopistosta. 

Hankintaprosessiin osallistui myös puolueeton tarkkailija Noviasta, jotta voitiin taata, että tilaaja käsittelee 

kaikkia konsortioita tasapuolisesti. Työpajat olivat myös erinomainen tapa saada kiinnostuneet yritykset 

ymmärtämään tarpeemme ja toiveemme. Työpajojen jälkeen eri ryhmät pisteytettiin. 

Lopulliset tarjoukset toimitettiin 30.11.2017. Tarjousten avaamisen jälkeen eri osat pisteytettiin. 

Pisteytyksessä laadun painoarvo oli 80 % ja hinnan 20 %. 

 

Hankintapäätös tehtiin 8.12.2017. Voittaneen tarjouksen, joka sai korkeimmat pisteet sekä laadusta että 

hinnasta (alin hinta), antoi konsortio, johon kuuluvat Lemminkäinen Talo Oy (1. 2. 2018 YIT Talo Oy), 

Ramboll Finland Oy, Granlund Pohjanmaa Oy, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy ja Arkkitehdit 

Kontukoski Oy.  
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Kaikille prosessin osallistuneille yrityksille pidettiin palautetilaisuus 12.12.2017. Kahden viikon valitusajan 

mentyä umpeen sopimus allekirjoitettiin 22.12.2017. Talousosasto Viivanalle Oy on tammikuussa 2018 

tarkistanut eri yritysten taloudellisen järjestelmän. 

 

H-uudisrakennuksen allianssi on käynnistänyt toimintansa 8.1.2018 yhteisellä koulutuspäivällä. Allianssin 

projektiryhmän toimintamallina käytetään Big Room -työtapaa. Big Room tarkoittaa, että kyseisen vaiheen 

kaikki avainhenkilöt kokoontuvat viikoittain työpajoihin tai kokouksiin käsittelemään ajankohtaisia asioita 

etukäteen laaditun asialistan mukaisesti. Työn pohjana pyritään käyttämään Lean-menetelmää. Keväällä 

2018 Big Room -päivät pidetään viikoittain maanantai-tiistai keskussairaalan tiloissa. Allianssin johtoryhmä 

on pitänyt ensimmäisen kokouksensa 8.1.2018 ja silloin päättänyt muun muassa allianssin projektiryhmän 

kokoonpanosta. Projektiryhmään kuuluu sekä tilaajan että konsortion edustajia. Se huolehtii hankkeen 

päivittäisestä toiminnasta ja myös valmistelee ehdotukset allianssin johtoryhmälle. Allianssissa päätökset on 

tehtävä yksimielisesti ja tämä koskee sekä projektiryhmää että johtoryhmää.  

 

Koko kehitysvuodeksi (KAS) on laadittu ensimmäinen alustava aikataulu, ja tammi-helmikuussa Big 

Room -päivinä tullaan lähinnä työskentelemään allianssin sisäisen organisoinnin sekä strategioiden ja 

linjausten laatimisen parissa. Allianssin johtoryhmällä on kokous 22.2.2018, ja se ottaa näihin asioihin 

kantaa allianssin projektiryhmän ehdotusten pohjalta. 

 

Yllä mainittujen tehtävien rinnalla jatkuu myös sairaala-alueen infrastruktuurin siirron suunnittelu. Allianssi 

hoitaa myös sen.   

 

Hoitopuolella jatketaan prosesseja koskevaa työtä vuonna 2017 tehdyn toiminnallisen suunnitelman 

pohjalta. Keskussairaalasta on vapautettu kokonaan tai osittain kolme osastonhoitajaa näitä tehtäviä varten 

ja Vaasan kaupungista on yksi hoitopuolen edustaja. Allianssin kehitysvaiheessa mukaan kutsutaan myös 

asiakkaita ja käyttäjien edustajia hoito- ja lääketieteen puolelta, tukitoiminnoista sekä teknisestä huollosta 

siinä vaiheessa kun heidän asiantuntemustaan tarvitaan. 

 

Vaasa 9.2.2018 

 

 

Ulf Stenbacka   Camilla Ahlskog 

Tekninen johtaja   Suunnittelija 
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Selvitys PET-CT laitteesta, sen tarpeesta, hankintaperusteista ja kustannusarviosta 

 

Positroniemissiotomografia (PET) on leikekuvausmenetelmä, joka antaa tietoa kudosten ja elinten 

toiminnasta ja aineenvaihdunnasta. Menetelmä hyödyntää radioaktiivisia isotooppeja. Sitä käytetään mm. 

tutkittaessa esimerkiksi syövän levinneisyyttä tai etsittäessä tulehduspesäkkeitä. Käytetyt radioisotoopit 

pitää niiden nopean hajoamisen vuoksi käytännössä kuljettaa lentoteitse, mikä rajoittaa mahdolliset 

laitteiden sijaintipaikat säännöllisen reittiliikenteen keskuksiin. PET -kuvaus antaa tietoa kudosten 

toiminnasta, minkä lisäksi tarvitaan myös kuva kohteen rakenteesta. Tämän vuoksi potilaasta kuvataan myös 

tietokonetomografiakuva eli CT-kuva, johon PET-kuvan antama tieto yhdistetään. Nykyiset myynnissä olevat 

PET-laitteet ovatkin kaikki PET-CT-yhdistelmälaitteita. Syöpäpotilaista tarvitaan usein myös 

levinneisyystutkimuksena CT-kuvaus, mikä PET-CT-laitteella saadaan samalla kertaa. Tämä lyhentää 

hieman potilaan tutkimuspolkua ja parantaa toiminnan laatua. 

 

PET-tutkimuksen käyttöalueet laajenevat koko ajan. PET-tutkimusta voidaan käyttää hyvin monipuolisesti 

pahanlaatuisten tautien selvittelyssä, mm. syövän poissulussa, parantamassa ja nopeuttamassa syövän 

diagnostiikkaa, sen levinneisyyden ja ennusteen selvittelyssä, hoidon valinnassa ja suunnittelussa (leikkaus, 

sädehoito, lääkehoito), hoitotuloksen seurannassa ja uusiutumisen havaitsemisessa.  Modernissa 

onkologisessa hoidossa siitä on tullut yksi tärkeimmistä työkaluista. PET-tutkimus muuttaa onkologista 

hoitoa 20 – 30 % tapauksista.  Tärkeimmät syöpätyypit, missä PET-tutkimuksia käytetään, ovat 

imusolmukesyöpä, pään- ja kaula-alueen syöpä, rintasyöpä, keuhkosyöpä, ruokatorvisyöpä, paksusuoli-

peräsuolisyöpä ja melanooma.   Käyttöaiheet syövän yhteydessä kuitenkin laajenevat lisääntyneen 

kokemuksen ja tutkimustiedon myötä. Lisäksi käyttöaiheita ovat lisääntyvästi mm. verisuonten tulehdukset 

ja erilaisten kehonsisäisten laitteiden ja katetrien infektioiden tutkiminen. PET-tutkimusta voidaan käyttää 

myös esim. eräiden sydän-, aivo- ja keuhkosairauksien tutkimuksessa. 

 

Tällä hetkellä PET-CT-tutkimuksia tehdään noin 160-180 Vaasan keskussairaalan potilaalle vuosittain. 

Erikoisaloittainen jakauma näillä on seuraava: vajaa puolet on onkologisia, viidesosa edustaa 

keuhkosairauksia ja toinen viidennes vatsakirurgiaa. Eräillä muilla erikoisaloilla on lisäksi muutamia 

potilaita vuodessa.  On huomattavaa, että myös esim. keuhkosairauksissa ja vatsakirurgiassa syöpäsairaus tai 

sen epäily on tärkeä syy tutkimukselle, joten valtaosa tutkimuksista tehdään syöpäsairauksien selvittelyissä. 

Nykyisin potilaat lähetetään meiltä tutkimuksiin lähinnä Tampereen tai Turun yliopistollisiin sairaaloihin, 

joitakin myös yksityiseen sairaalaan Helsingissä. Tutkimus järjestyy yleensä 3 - 4 viikossa ja lausunto 

saadaan 3 - 4 päivässä. PET-CT tulee kuitenkin saada nopeasti ja mahdollisimman lähellä potilasta, jolloin 
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niitä voitaisiin tehdä kaikille tutkimuksesta hyötyville. Rasittava matka ja osin myös pitkä odotusaika 

rajoittavat tutkimuksen käyttöä meillä nykyään tuntuvasti. 

 

Jos PET olisi lähellä, saataisiin ajat nopeammin järjestettyä, parin viikon sisällä, alueen tarve paremmin 

huomioitua ja potilaiden tutkimukset sujuvammin tehtyä. Ylilääkäreiden arvion mukaan tutkimusten määrä 

yksin onkologialla olisi tuolloin kolminkertainen ja kaiken kaikkiaan määrä nousisi noin tasolle 410 +/- 20, 

jos PET-laite olisi Vaasassa. Tämä arvio täsmää esim. Jyväskylän ja Joensuun keskussairaaloihin hankittujen 

PET-CT-laitteiden toteutuneen käyttöön. Mainittakoon, että Seinäjoen alueen onkologisten potilaiden PET-

CT tutkimuksia arvioidaan tällä hetkellä olevan n. 100 kpl/vuosi. PET-CT-tutkimuksella voidaan korvata osa 

muista monileiketutkimuksista, jolloin kokonaiskustannukset ja mahdollisesti myös potilaan sädeannos 

muiden tutkimusten osalta pienenisivät.  

 

Toimintaan tarvitaan PET-CT-laite, radioaktiivinen aine, riittävä ja osaava henkilökunta sekä tarkoitukseen 

sopivat tilat. U-rakennuksen tilasuunnitteluvaiheessa on jo otettu huomioon mahdollinen PET-toiminnan 

aloittaminen sairaalassamme. Tila on nyt keskeneräinen, mutta se remontoidaan valmiiksi, mikäli PET-

toiminta aloitettaisiin. Tilojen pitää myös täyttää korkeat säteilyturvallisuusvaatimukset. Mikäli PET-CT-

toimintaa olisi kahtena päivänä viikossa (kuusi potilasta / päivä) ja muina päivinä CT-tutkimuksia, vaatisi se 

seuraavan lisäresursoinnin henkilötyövuosina: 0,2 kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ns. 

fuusiokuvantamisen suorittanutta erikoislääkäriä, 0,2 radiologian erikoislääkäriä, eri tyyppisiä hoitajia 

yhteensä 1,2 sekä 0,3 sairaalafyysikkoa. 

 

PET-CT-laitteen hinta 128-leikkeisellä CT:llä on noin 2 400 000 – 2 500 000 €. PET-merkkiaineen 

annostellussa tarvitaan automaattiannostelija, hinta noin 150 000 €. Kustannusarvio PET-CT huoneen 

sisustamiselle on 260 000 €. Tutkimuksessa tavanomaisesti käytetyn radioisotoopin hinta on 500 € / 

potilas. Lisäksi aineen rahtikulut ovat 250 € / lähetys. Moderneissa digitaalisissa PET-CT laitteissa 

merkkiaineen määrä voidaan puolittaa, mikä alentaa vastaavasti käyttökustannuksia ja potilaan saamaa 

sädeannosta. Lisäksi tulevat vielä henkilöstön koulutuskulut. 

 

Seuraavissa talouslaskelmassa on otettu huomioon PET-CT-kuvausten vaatimat kokonaiskulut sisältäen 

PET-CT-toimintaan kohdennetut henkilökunnan palkkakustannukset sivukuluineen, laiteinvestointien 

poistot ja tilojen remonttikustannukset. Lisäksi laskelmaan on otettu mukaan tutkimuskohtaiset kulut (PET-

merkkiaine + rahti ja muut pientarvikekulut), laitteen huoltokustannukset sekä muut sisäiset kustannukset 

(henkilöstö-, hallinto- ja sihteeripalvelut, tilojen vuokrat ja siivouspalvelut). 
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Laskelmassa oman laitteen hankinnan kannattavuutta on verrattu ostopalveluna tehtävien tutkimusten 

hintoihin. Ostopalveluna PET-CT-tutkimuksen hinta vaihtelee 2 000 – 3 000 € välillä riippuen pyydetystä 

tutkimuksesta ja tutkimuksentekopaikasta. Laskelma on tehty keskimääräisellä hinnalla 2 300 € / tutkimus. 

Laskelmassa ei ole otettu huomioon potilaan matkustuskuluja Tampereelle tai Turkuun. Oheisessa kuvassa 

on esitetty kokonaiskustannukset vuosittaisen tutkimusmäärän mukaan sekä ostopalveluina toteutetulle 

toiminnalle (punainen kuvaaja) että omalla laitteella tehtävälle toiminnalle (vihreä kuvaaja). Kuvaajasta 

nähdään, että oman laitteen hankinta on kannattavampaa, mikäli kuvauksia tehdään vähintään 379 kpl 

vuodessa.  

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johdon ja ylilääkäreiden kanssa käydyissä yhteistyöneuvotteluissa 

sairaalan johto ilmoitti, että Vaasaan muutenkin hoitoon lähetettäville syöpäpotilaille voidaan heidän 

mahdollisesti tarvitsemansa PET-CT-tutkimukset silloin tehdä Vaasassa. Tämä merkitsee useita kymmeniä 

kuvauksia vuosittain, mikä lisää talouslaskelman turvamarginaalia. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan 

alueelta ei ollut kiinnostusta lähettää potilaita Vaasaan PET-CT tutkimuksiin, mutta tämä seikka ei ole 

ratkaiseva toiminnan taloudellisuuden kannalta. Lisäksi hankintaa tukee se, että maakunnassamme on 

ilmennyt merkittävää halua yhdistysten, säätiöiden ja yksityishenkilöiden taholta kohdentaa lahjoitusvaroja 
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PET-CT hankkeen toteuttamiseen, mikäli se tehdään nopeutetussa aikataulussa. PET-CT-laite on tällä 

hetkellä Vshp:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2018-20 sijoitettu vuodelle 2019. 

 

Joulukuussa 2017 asetettiin PET-työryhmä päivittämään edellisenä vuonna tehtyjä arviointeja ja laskelmia. 

Tämän työryhmän laatima tekninen ja lääketieteellinen yksityiskohtainen asiantuntijaraportti ”Selvitys PET-

CT-laitteen hankinnasta” (ks. erillinen liite portaalissa). 

 

PET-CT-kuvaustoiminta on siis ilmeisesti volyymiltään riittävä pelkillä oman sairaanhoitopiirin potilaillakin 

ollakseen taloudellisesti kannattavaa, mutta Epshp:n käyttö lisää taloudellista turvamarginaalia. Hoidollisia 

hyötyjä ovat lääketieteellisesti täsmällisempi diagnostiikka ja hoito parempine tuloksineen, vältetyt 

tarpeettoman laajat tai täysin tarpeettomat leikkaukset sekä säde- ja lääkehoidot sekä vähäisempi vaiva ja 

rasitus vaikeasti sairaalle potilaalle. Sairaalallemme on ollut tunnusomaista korkealaatuinen ja laaja 

syöpäsairauksien hoito. PET-CT-laitteen hankkiminen tukee myös tätä tavoitettamme, samoin kuin 

yleisestikin sairaalan asemaa merkittävänä osana kansallista sairaalaverkostoa. Hankinnalla oletamme 

olevan myönteisiä seurannaisvaikutuksia myös henkilökunnan rekrytoinnissa. 

 

Vaasassa 12.2.2018 

 

Auvo Rauhala 

Johtajaylilääkäri, Vshp 
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§ 5  Psykiatrian neuvottelukunnan esittämät toiveet psykiatrialle tulevai-                                                                             

suudessa suudessa                                                                                          3 

§ 6  Psykiatrian palvelualueen toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset  

vuosilta viime vuosilta                                                                                  4 

§ 7 Eksoten ja Kotkan palveluiden ja toiminnan kehittäminen 4 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta     11.1.2018 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

§ 1  Kokouksen avaus 

Pj Per Hellman avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi laivamat-

kalle Uumajaan sekä neuvottelukunnan kokoukseen. 

 

§ 2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Pj totesi läsnäolijat ja kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. Pj totesi, että useita 

neuvottelukunnan asiantuntijoita puuttui kokoonpanosta. 

 

§ 3  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vikström Pernilla ja Ann-Sofie Smeds-Nylund. 

 

§ 4  Psykiatrian uusi vastuualuejohtaja Juha Kemppinen esittäytyy 

 Käytiin läpi esittelykierros ja sovittiin, että Juha Kemppinen esittäytyy tarkemmin 

oman esityksensä yhteydessä. 

  

§ 5  Psykiatrian neuvottelukunnan esittämät toiveet psykiatrialle tulevaisuudessa  

 

Pj selvitti neuvottelukunnan ensisijaisia tehtäviä, joita ovat toiminnan seuraaminen ja 

sen mahdollisten puutteiden havainnoiminen sekä toiminta- ja taloussuunnitelman   

läpikäynti. 

 

Neuvottelukunta esitti seuraavat näkökulmat: 
 

1. Palveluiden saatavuus  
- Koettiin avainasiana, aikaisempi pääsy hoidon piiriin, kiinni asiakkaan ongel-

miin, tärkeää. Vaatii kohdennettuja resursseja. 

- Nuorilla aikuisilla todettiin kokemuksen mukaan olevan vaikea ottaa kontaktia 
hoidon piiriin, odotusajat ovat nykyisellään liian pitkät. 

- ”Pop up” – ammattihenkilön vastaanotto toiminta esim. kouluissa, joka perustuu 

matalankynnyksen toimintaperiaatteeseen, nopeaan tilannearvioon ja tarvitta-
essa hoitoonohjaukseen. Eri sektoreiden yhteistyö tärkeää ja esim. koulukuraat-
toria voisi hyödyntää, tulisi olla helppo mahdollisuus konsultoida psykiatriaa. 

- Palvelumuotoilu –design (monikanavaisuus, uudistuminen) 
- Palvelut tulisivat olla helposti saatavilla ”köp center” –tyyliin. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta     11.1.2018 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

 
2. Ohjaus ja neuvonta 
3. Psykiatrian kehittämisen tulee saada näkyväksi sote–uudistuksessa 

4. Maakuntauudistuksessa yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa tärkeää kehittämisessä 
5. Mielenterveys ja päihdepalveluiden integraatio 

 

§ 6  Psykiatrian palvelualueen toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset viime vuosilta 

                  

        Tanja Jaakolan esitys liitteenä. 

 

§ 7 Eksoten ja Kotkan palveluiden ja toiminnan kehittäminen 

        

      Juha Kemppisen esitys liitteenä. 

 

§ 8  Muut asiat 

Johtava psykologi Tero Timonen kertoo Pohjanmaan neuropsykiatrian ja kuntoutuk-
sen/terapian hankkeesta, joka toteutetaan Eskoon sosiaalipalvelujen ky:n, Etelä-
Pohjanmaan shp:n ja Vaasan shp:n aloittamasta yhteisestä hankkeesta koskien tutki-
mus- ja kehitysklinikkayhteistyötä. Kokonaisrahoitus 875 000€ viidelle vuodelle. Jyväs-
kylän yliopiston psykologian laitos mukana, hankkeeseen liittyy lahjoitusprofessuuri. 
Yhteistyötä haetaan käytännön tiimien kautta, jokainen sopimuksen osapuoli määritte-
lee itse oman osuutensa hankkeessa. Hankkeessa on KKT-koulutuksen kanssa liittymä-
kohtia.  
Avoin haku on tulossa hankkeen vetämiseen.    

 

Koordinoiva osastonhoitaja Susann Granlund kertoo toimivansa puoli vuotta H-talon 
suunnitteluprojektissa psykiatrian toimintojen osalta. 

 

§ 9  Seuraava kokous 

Seuraava kokous 15.02.2018 klo 9.00-11.00. Seuraavassa kokouksessa keskustellaan 

matkasta sekä prosesseista H-talon suunnitelmiin liittyen. 

§ 10  Kokouksen päättäminen 

 Pj päätti kokouksen klo 13.00. 

  



Sopimus oikeudesta suorittaa yksityisiä patologipalveluita Vaasan keskussairaalan tiloissa 

 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin ky (Vaasan keskussairaala) ja _______________________ (patologi) ovat 

tänään solmineet seuraavan sopimuksen oikeudesta käyttää Vaasan keskussairaalan tiloja yksityisten 

patologipalveluiden suorittamiseen.   

 

1. Sopimuksen piiriin kuuluvat näytteet 

 

Sopimuksen puitteissa voidaan tutkia pieniä kudosnäytteitä ja tehdä yksinkertaisia solutestejä, joita 

Vaasan keskussairaalassa tehdään normaalistikin. Toiminta on määrältään vähäistä. Näytteet tulevat 

yksityislääkäreiltä tai yksityisiltä lääkäriasemilta.  Näytteiden tutkimista yksityisesti Vaasan 

keskussairaalassa perustellaan sillä, että jos potilaalta löytyy vakava sairaus kuten syöpä, löytyvät 

näytevastaukset suoraan keskussairaalasta ja hoito voidaan aloittaa nopeammin, mikä on potilaan etu.  

 

Sopimuksen puitteissa saa tutkia vain yksityisesti lähetettyjä näytteitä. Näytteitä, jotka on lähetetty 

jäsenkuntiemme terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa, ei saa ottaa vastaan yksityisinä näytteinä. 

 

Sopimus sisältää seuraavat sisäisestä hintaluettelosta otetut tutkimukset: 

 

Näyte           Sisäinen 

hinta € 

4764A Ts-PADColoA Ts-Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus, 1-3 eriteltyä pientä näytettä, samaan kok. kuuluvia46 €

4764B Ts-PADColoB Ts-Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus, 4-6 eriteltyä pientä näytettä, samaan kok. kuuluvia53 €

4764C Ts-PADColoC Ts-Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus, 7 tai useampia eriteltyjä pieniä näytteitä, samaan kok. kuuluv.69 €

4043 Ts-PADGast Ts-Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus 92 €

61470 Gi-PAD-4 Gi-Gi-alueen näytteen histologinen tutkimus, laaja 122 €

4054 Ts-PAD-1 Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 1-3 eriteltyä pientä näytettä, samaan kok. kuuluvia50 €

4055A Ts-PAD-2A Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 4-6 eriteltyä pientä näytettä, samaan kok. kuuluvia92 €

4055B Ts-PAD-2B Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 7 tai useampia eriteltyjä pieniä näytteitä, samaan kok. kuuluvia138 €

4056 Ts-PAD-3 Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea leikkauspreparaatti 244 €

6144 Ts-PADBrea Ts-Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus 76 €

6146 Br-PAD-4 Br-Rinnan histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti 329 €

6274 Ts-PAD-PNB Ts-Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus 76 €

4184 Sk-PADIhot Sk-Ihottumanäytteen histologinen tutkimus 76 €

4763 Ts-PADPros Ts-Prostatabiopsian histologinen tutkimus 92 €

62750 Ts-PAD4-Hn Ts-Pään ja kaulan alueen histologinen tutkimus 76 €

6274 Ts-PAD-PNB Ts-Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus 76 €

4044 Pt-Papa-1 Pt-Gynekologinen irtosolututkimus 31 €

4077 Mf-Syto Mf-Rintarauhaseritteen irtosolututkimus 31 €

3990A1 Ts-FNAB-A1 Ts-Ohutneulabiopsiatutkimus, 1 purkki + sively 61 €

3990A2 Ts-FNAB-A2 Ts-Ohutneulabiopsiatutkimus, 2 purkkia + sively 92 €

3990B1 Ts-FNAB-B1 Ts-Ohutneulabiopsiatutkimus, vain 1 purkki 46 €

3990B2 Ts-FNAB-B2 Ts-Ohutneulabiopsiatutkimus, vain 2 purkkia 76 €

4421 Sy-Syto Sy-Irtosolututkimus, nivelneste 46 €

4062 St-Syto St-Mahalaukun irtosolututkimus 53 €

4189 Ut-Syto Ut-Kohdun irtosolututkimus 53 €

4078A U -SytoA U -Virtsan irtosolututkimus, 1 näyte 46 €

4078B U -SytoB U -Virtsan irtosolututkimus, 2 näytettä 130 €

4078C U -SytoC U -Virtsan irtosolututkimus, 3 näytettä 194 €

3053   -Syto   -Irtosolututkimus, muu 145 €

4080 Ex-Syto Ex-Ysköksen irtosolututkimus 145 €
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2. Käyttäjäoikeuksien laajuus 

 

Näytteet käsitellään Vaasan keskussairaalan patologian laboratoriossa hyödyntäen patologian 

laboratorion resursseja. Patologin työ koostuu näytteiden tulkinnasta. Se tehdään työajan ulkopuolella, 

käsittäen korkeintaan kaksi tuntia viikossa. Patologin vastuulla on informoida asiakasta, että hänen 

näytteensä tutkitaan yksityisesti eikä Vaasan keskussairaalan toimesta. Vaasan keskussairaalalla on 

oikeus valvoa toimintaa ja tarkistaa se koska tahansa. 

 

 

 

3. Kulukorvaus 

 

Kulukorvaus Vaasan keskussairaalan resurssien hyödyntämisestä yksityisesti lähetettyjen näytteiden 

tutkimista varten lasketaan yllä kohdassa 1 mainittujen sisäisten hintojen mukaan. Patologi korvaa 

Vaasan keskussairaalalle 76,5 % jokaisen näytteen hinnasta, joka perustuu sisäisen hintaluettelon 

mukaiseen hintaan. Korvaus vastaa patologian laboratorion kokonaiskuluja, joista on vähennetty 

patologian omat lääkärikulut sekä ostopalvelukulut ulkoisista patologipalveluista. 

 

  

4. Vastuukysymykset 

 

Vaasan keskussairaala ei ole vastuussa lähettävän osapuolen tekemistä vahinkovaatimuksista vaan 

vastuu on patologilla, joka ottaa näytteet vastaan yksityisinä. Vaasan keskussairaalan ja patologin 

välinen vastuunjako on sama kuin normaalina virka-aikana. 

 

 

5. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen 

 

Sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka, ja sitä sovelletaan allekirjoitusta seuraavasta ensimmäisestä 

kokonaisesta kuukaudesta alkaen. Sopimuksen voi purkaa, jos jompikumpi osapuolista toimii 

olennaisilta osin sopimusta vastaan. Erimielisyydet ratkotaan ensisijaisesti osapuolten välisten 

neuvotteluiden avulla. 

 

 

6. Kulukorvauksen laskuttaminen 

 

Patologian laboratorion osastonsihteeri laskuttaa patologin puolesta ja ilmoittaa suoritettujen 

yksityistutkimusten mukaisesti taloushallinnolle joka kuukausi kulukorvausten perusteet. 

Taloushallinto laskuttaa patologilta kulukorvaukset kuukausittain jälkikäteen 14 päivän maksuajalla. 

 

 

Vaasassa   /   2018 

 

 

 

 

______________________________                                __________________________________ 

Vaasan sairaanhoitopiiri 

  



 

 

 

Maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen esivalmis-

telun yhteistyösopimus ICT-toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta 
 

1. Osapuolet 

1.1 Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto 

Y-tunnus 0970063-6 

1.2 Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun – Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Y-tunnus 0349388-3 

 

2. Tausta 

Maan hallituksen esitys 15/2017 on eduskunnan käsittelyssä eivätkä laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä, maakuntalaki, maakuntajakolaki ja laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta (ns. voimaan-

panolaki) ole voimassa. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa maakuntauudistusta ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusta siten, että se tulisi voimaan 1.1.2020 alkaen. Hallitus on antanut uuden esityk-

sen valinnanvapauslaiksi, HE 47/2017 vp. 

Pohjanmaan liitto on uuden maakunnan monitoimialaisen kokonaisuuden toimeenpanon käynnistämisen 

kokonaisuutta (myöhemmin maakuntavalmistelun) koskevan esivalmisteluvaiheen prosessin omistaja. So-

siaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat kirjeissään 20.5.2016 ja 26.5.2016 velvoittaneet 

maakuntien liitot käynnistämään maakuntien perustamisen esivalmistelun. Pohjanmaan liitto on hakenut ja 

saanut valtionavustusta esivalmisteluun kohdistuen ICT-järjestelmiin ja niiden toteutukseen. 

 

3. Sopimuksen tarkoitus 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on tehdä jo sovituista menettelytavoista kirjallinen sopimus ja edelleen 

sopia maakunnan esivalmistelun lukuun tehtävästä ICT-toimintojen valmistelusta. Vaasan sairaanhoitopiiri 

on tehnyt vuoden 2017 alusta saakka ja tekee edelleen Pohjanmaan liiton nimiin tulevan maakunnan koko-

naisvaltaista tietohallinnon ja ICT-toimintojen suunnittelua ja toteutusta. Vaasan sairaanhoitopiirillä on 

tässä sopimuksessa tarkoitettuihin toimiin oikeus tehdä henkilövalintoja, työresurssivarauksia, kilpailutuk-

sia ja suorahankintoja. Vaasan sairaanhoitopiiri tekee, yhteisymmärryksessä Pohjanmaan liiton kanssa, suo-

rahankintoja ja hankintoja koskevat sopimukset kolmannen osapuolen kanssa. Edellä kuvatuista osioista 

käytetään myöhemmin ilmausta tehtävät. Selvennyksenä todetaan, että maakuntavalmistelu voi myös suo-

raan tehdä hankintoja tulevan maakuntavalmistelun lukuun. 

Osapuolet sopivat samalla, että kehittämistyötä tehdään vaiheittaisella työskentelytavalla (Proof of Con-

cept), jossa testataan ja simuloidaan tulevan maakunnan kunkin tietojärjestelmäkokonaisuuden rakentei-

den, prosessien ja integraatioiden toimivuutta suhteessa maakuntasuunnittelun asettamiin toimintavaati-

muksiin. 
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4. Asiantuntemus 

Maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen esivalmistelussa siirtyvät organisaatiot 

antavat osaamista, tietoja ja tukea valmistelun avuksi ilman eri korvausta, jollei muuta ole erikseen kirjalli-

sesti sovittu tämän sopimuksen tehtävien täyttämiseksi. Vaasan sairaanhoitopiirille maksettavan työosuu-

den perusteena on työaikakirjanpito. Muutoin pitkäkestoisesta ja merkittävästä henkilöresurssien käyttä-

misestä tehdään erilliset sopimukset.  

 

5. Tietojensaanti ja salassapito 

Tämän sopimuksen ehtojen täyttämiseksi Osapuolella on oikeus saada tehtävänsä hoitamista varten riittä-

vät tiedot. Tällä sopimuksella ei millään tavoin syrjäytetä tai ohiteta henkilötietolainsäädännön, potilaslain-

säädännön ja muun lainsäädännön mukaisia pakollisia salassapitovelvoitteita. Maakuntavalmistelussa nou-

datetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyvää tietokäsittelytapaa ja käyttötarkoitussidonnaisuuden peri-

aatteita. 

Maakuntavalmistelu sitoutuu olemaan käyttämättä, olemaan luovuttamatta ja pitämään luottamuksellisina 

luovuttavalta organisaatiolta saamansa materiaalin ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka 

on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituk-

siin. Salassapitovelvollisuus ei koske sellaista tietoa, joka on tullut muutoin julkiseksi. 

 

6. Muut ehdot 

Osapuolet sitoutuvat edistämään maakuntavalmistelua, tarjoamaan tarvittavat resurssit, noudattamaan 

hyvää tietojenkäsittelytapaa, salassapitoa ja henkilötietolakia sekä edistämään digitalisaatiota ja ottamaan 

uusia kustannustehokkaita toimintatapoja käyttöön etupainotteisesti. 

Vaasan sairaanhoitopiirillä on velvollisuus luovuttaa maakuntavalmistelulle tehtävissä syntynyt aineisto 

kaikilta osin. Vaasan sairaanhoitopiiri on tältä osin tekninen rekisterinpitäjä. Osapuolet ovat velvollisia yllä-

pitämään ajantasaisena sopimukseen kuuluvista projekteista yhteenvetoa, joka päivitetään kerran kuussa 

kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä.  

Selvennyksenä todetaan, että kaikki tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa syntyneet nyt tai myö-

hemmin lainsäädännön tuntemat missä tahansa muodossa olevat immateriaalioikeudet ovat Pohjanmaan 

liiton omaisuutta. 

Mikäli sote- ja maakuntauudistus raukeaa, maakuntaan siirtyvän organisaation Pohjanmaan liitolle luovut-

tamat tiedot ja/tai luovutetun tietojen perusteella luotu uusi aineisto, esimerkiksi sähköinen sopimusarkis-

to, tuhotaan Pohjanmaan liiton toimesta kolmen (3) kuukauden kuluttua raukeamisesta, ellei tietoa luovut-

tanut organisaatio ilmoita toisin tai ellei Pohjanmaan liitolla ole arkistolain tai muun lainsäädännön mukai-

nen velvollisuus aineiston säilyttämiseen. Vaasan sairaanhoitopiirillä on oikeus saada luovutettu aineisto tai 

luovutetun aineiston perusteella luotu uusi aineisto itselleen ennen niiden tuhoamista. 

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa valtionavustuslakia 

(27.7.2001/688). 
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7. Kustannusvastuu ja laskutus 

Vaasan sairaanhoitopiirillä on oikeus saada rahoitus toimiessaan maakuntavalmistelun lukuun siltä osin, 

kuin se valtion rahoitusratkaisujen puitteissa on mahdollista. 

Vaasan sairaanhoitopiiri laskuttaa Pohjanmaan liittoa erikseen sovitusti kuukausittain, noudattaen valtiova-

rainministeriön rahoituspäätöksen sisältövaatimuksia. 

 

8. Vahingonkorvaus 

Mahdolliset vahingonkorvaukset määräytyvät normaalien vahingonkorvaussäännösten mukaan. 

 

9. Voimaantulo 

Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoituspäivänä, ja se on voimassa siihen saakka, kun maakuntauudistus-

ta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva lainsäädäntökokonaisuus tulee voimaan ja kun väliai-

kainen valmistelutoimielin aloittaa lainmukaisen toimintansa tai kun kolme (3) kuukautta on kulunut maa-

kunta- ja sote-uudistuksen raukeamisesta. 

 

10. Sopimuksen siirtäminen ja sopimuskappaleet 

Tätä sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. 

Tätä sopimusta on laadittu sekä suomeksi että ruotsiksi, kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin 

sopijapuolelle. Tulkintatilanteissa suomenkielinen sopimusteksti on ratkaiseva. 

 

12. Päiväys ja allekirjoitukset 

 

Vaasassa __. __. 2018 

 

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO 

 

Joakim Strand    Kaj Suomela 

maakuntahallituksen pj.   maakuntajohtaja 

 

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SAMKOMMUN – VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ  

 

Marina Kinnunen   Olle Gull 

vt. sairaanhoitopiirin johtaja   hallintojohtaja 



 
                           

 

           
          BILAGA LIITE § 28/1-2 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 2 Muuttoavustuksen myöntäminen:  puheterapeutti Marjaana Gomez Ortega 
 
§ 3 Ändring av uppgiftsbaserad lön och arbetstidsprocent för patientsäkerhets-

koordinatorer: Merja Jutila, Linda Styris 
 
§ 4 Tillsättande av styrgrupp: Ledningsgrupp för planerings- och utvecklingsarbete. 
 
§ 5 Hankintapäätös: MRI päivitys (+Magic +sydän/KLF); GE Healthcare Finland Oy, 

240 000 € 
 
§ 6 Hankintayksikön oma-aloitteinen hankintaoikaisu 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
2018 
§ 9 Irtaimiston myynti 
§ 10 Belönade och obelönade förslag 
§ 11 Anhållan om ersättning för förlorade pengar 
§ 12 Anomus pilalle menneiden kenkien korvaamisesta 
§ 13  Korvausanomus rikkoutuneista silmälaseista 
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          BILAGA LIITE § 28/3-4 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 4 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

dokumentation 
 
§ 5 Lupa FCG:n koodikirjaamisen auditoijille käyttää potilaskertomustietoja  

auditoinnissa 
 
§ 6 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Suolen vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien 

aikuispotilaiden hoito Suomessa”; Taina Sipponen 
 
§ 7 Lupa tutustua sairauskertomuksiin: projektipäällikkö Pia Haglund 
 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 2  Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus:  ylihoitaja Tanja Jaakola 
 
§ 3 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning:  Sakkunnig inom vårdar-

bete Carola Wisur-Hokkanen 
  
§ 4 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning:  Kundbetjäningschef Sari 

West 
 
§ 5  Muutokset virkarekisteriin: Kaksi lastenhoitajavirkaa muutetaan yhteen 75 % + 

25 % 1.1.2018 lähtien. 
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