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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 14-16 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 14 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 

__________ 

 

 

 

§ 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Ulla Hellén. 

 

  HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

    __________ 

 

 

 

§ 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 17 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 17 Sairaanhoitopiirin johtajan valinta 

Hall. pj. 1 

Sairaanhoitopiirin johtajan virka on ollut avoinna ja houkutellut viisi hakijaa. Hakijat ovat 

kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, terveysjohtaja Mikael Gädda, johtaja Jarkko Pirttiperä, johta-

jaylihoitaja Marina Kinnunen ja valtiotieteiden kandidaatti Timo Helander.  Kooste hakijoi-

den ansioista on ohessa. 

 

Kooste hakijoista     LIITE § 17 

 

Muodollinen pätevyysvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva työko-

kemus sekä suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Rurik Ahlberg, Mi-

kael Gädda, Jarkko Pirttiperä ja Marina Kinnunen täyttävät muodolliset pätevyysvaatimuk-

set ja heidät kaikki on kutsuttu haastatteluun. Haastattelut pidettiin 17.1.2018 ja niihin osal-

listuivat valtuuston puheenjohtajat, hallituksen puheenjohtaja, henkilöstöjaoston puheen-

johtaja, hallintojohtaja ja johtajaylilääkäri. Ryhmä päätti, ettei se nimeä yhteistä ehdokasta, 

vaan kukin saa esittää jatkovalmistelussa oman kantansa. 

 

 

HALL. PJ: Hallitus kuulee haastattelijoiden näkökannat, vertailee hakijoi-

den ansioita, keskustelee asiasta ja antaa ehdotuksensa valtuus-

tolle.  

 

HALL: Hallituksen jäsen Monica Sirén-Aura esitti keskustelun kuluessa, 

että hallitus ehdottaa valtuustolle Marina Kinnusen valitsemista. 

Ehdotusta kannatti Mona Vikström. Myös muut hallituksen jä-

senet kannattivat Marina Kinnusta, joten hallituksen päätös oli 

yksimielinen. Kinnusen katsottiin olevan hakijoista ansioitunein 

ja tehtävään sopivin.  

__________ 

Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen eikä ollut läsnä 

asian käsittelyn aikana. 
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Hallitus 18 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 18 H-talon tilannekatsaus 

Shp:n joht. 4 

Uudisrakennus H-talon suunnittelu etenee vauhdikkaasti. Kokouksessaan 19.6.2017 § 111 

hallitus päätti, että uudisrakennus toteutetaan allianssimallilla suunnittelu- ja rakentamis-

vaiheessa. Allianssimallissa saadaan heti käyttöön suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden koke-

mus ja erikoisosaaminen. Samalla minimoidaan riskit ja mahdollisuus innovatiivisiin talou-

dellisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin kasvaa huomattavasti. Allianssissa kaikki osapuolet 

jakavat riskit ja mahdollisuudet. Sekä tilaaja että urakoitsijat työskentelevät samassa projek-

tiorganisaatiossa kohti yhteisesti asetettuja tavoitteita. 

 

H-talon hankintaprosessi toteutettiin kesän ja syksyn aikana 2017. Neljä konsortiota ilmoitti 

kiinnostuksensa ja lopullinen hankintapäätös tehtiin 8.12.2017. Voittaneen tarjouksen, joka 

sai korkeimmat pisteet sekä laadusta että hinnasta (alin hinta), antoi konsortio, johon kuulu-

vat Lemminkäinen Talo Oy (1.2.2018 YIT Talo Oy), Ramboll Finland Oy, Granlund Pohjan-

maa Oy, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.  

 

H-uudisrakennuksen allianssi on käynnistänyt toimintansa 8.1.2018 yhteisellä koulutuspäi-

vällä. 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 pide-

tään viikoittain maanantaina-tiistaina keskussairaalan tiloissa. Allianssin johtoryhmä on pi-

tänyt ensimmäisen kokouksensa 8.1.2018 ja silloin päättänyt muun muassa allianssin pro-

jektiryhmän kokoonpanosta. 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 organi-

soinnin sekä strategioiden ja linjausten laatimisen parissa. Myös sairaala-alueen infrastruk-

tuurin siirron suunnittelu jatkuu allianssin toimesta.   

 

Prosessien kehittämistä jatketaan vuonna 2017 tehdyn toiminnallisen suunnitelman pohjal-

ta. H-uudisrakennus tulee merkittävästi muuttamaan toimintaprosesseja ja käytäntöjä. Kes-

kussairaalasta on vapautettu kokonaan tai osittain kolme osastonhoitajaa näitä tehtäviä var-

ten ja Vaasan kaupungista on yksi hoitopuolen edustaja. Allianssin kehitysvaiheessa mukaan 

kutsutaan myös asiakkaita ja käyttäjien edustajia hoito- ja lääketieteen puolelta, tukitoimin-

noista sekä teknisestä huollosta siinä vaiheessa kun heidän asiantuntemustaan tarvitaan. 

 

          jatkuu 
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Hallitus 18 19.2.2018 

 

 

 

 

Selvitys allianssimallista ja suunnitteluvaiheesta LIITE § 18 

 

 

SHP:n JOHT:  Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 

Kokoukseen osallistuivat asiantuntijoina maakuntajoh-

taja Kaj Suomela, tekninen johtaja Ulf Stenbacka, talous-

johtaja Lena Nystrand sekä Daniel Eriksson ja Rami 

Erkkilä Kuntarahoituksesta. 
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Hallitus 19 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 19 PET-CT-laitteen hankintaesitys 

Shp:n joht. 5 

Vaasan keskussairaalalle on tunnusomaista korkealaatuinen ja laaja syöpäsairauksien hoito. 

PET-CT-laitteen hankkiminen tukee tätä tavoitetta, samoin kuin yleisestikin sairaalan ase-

maa merkittävänä osana kansallista sairaalaverkostoa. Laitteesta saatavia hoidollisia hyötyjä 

ovat lääketieteellisesti täsmällisempi diagnostiikka ja hoito parempine tuloksineen, vältetyt 

tarpeettoman laajat tai täysin tarpeettomat leikkaukset sekä säde- ja lääkehoidot sekä vähäi-

sempi vaiva ja rasitus vaikeasti sairaalle potilaalle.  

 

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

elinten toiminnasta ja aineenvaihdunnasta. Menetelmä hyödyntää radioaktiivisia isotooppe-

ja. Sitä käytetään esimerkiksi tutkittaessa syövän levinneisyyttä tai etsittäessä tulehdus-

pesäkkeitä. 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. 

 

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

merkkiaineen annostellussa tarvitaan automaattiannostelija, jonka hinta on noin 150 000 €. 

Kustannusarvio PET-CT huoneen sisustamiselle on 260 000 €. Tutkimuksessa tavanomai-

sesti käytetyn radioisotoopin hinta on 500 € / potilas. Lisäksi aineen rahtikulut ovat 250 € / 

lähetys. Lisäksi tulevat vielä lisäresursointi henkilöstökuluihin sekä henkilöstön koulutusku-

lut. 

 

Joulukuussa 2017 asetettiin PET-työryhmä päivittämään edellisenä vuonna tehtyjä arvioin-

teja ja laskelmia. Pääasiassa tämän työryhmän laatiman asiantuntijaraportin ”Selvitys PET-

CT-laitteen hankinnasta” perusteella on johtajaylilääkäri laatinut liitteessä olevan tiivistel-

män laitteesta ja sen tarpeesta, hankintaperusteista sekä kustannusarviosta. Talouslaskel-

man perusteella oman PET-CT-laitteen hankinta tulee kokonaistaloudellisesti edullisem-

maksi, kun laitteella tehdään vuodessa 370-380 tutkimusta. Sekä laitteen hankkineiden 

muiden keskussairaaloiden kokemusten että Vaasan keskussairaalan ylilääkäreille osoitetun 

kyselyn mukaan vaadittava määrä tulee mitä ilmeisimmin täyteen jo sairaalan omista poti-

laista, mutta ulkokuntalaisten potilaiden kuvaukset lisäävät vielä entisestäänkin taloudellista 

turvamarginaalia. Johtajaylilääkärin tiivistelmä sisältää myös selvityksen yhteistyöneuvotte-

luista laitteen käytöstä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.  

 

Johtajaylilääkärin tiivistelmä PET-CT laitteesta ja sen tarpeesta, hankintaperusteista sekä 

kustannusarviosta     LIITE § 19 

          jatkuu 
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Hallitus 19 19.2.2018 

 

 

 

 

SHP:n JOHT.: a. Hallitus merkitsee tiedoksi selvityksen PET-CT lait-

teesta, sen tarpeesta, hankintaperusteista ja kustannus-

arviosta. 

 b. Hallituksen näkemyksen mukaan on vahvoja perustei-

ta PET-CT-laitteen hankinnalle Vaasan keskussairaa-

laan, minkä vuoksi hallitus antaa virkamiehille tehtäväk-

si jatkaa hankinnan suunnittelua ja valmistelua niin, että 

asia voidaan vielä valtuuston päätettäväksi kesäkuun 

2018 kokoukseen.  

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 
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§ 20 Lahjoitukset PET-CT:tä varten 

HJ 6 

Erilaiset organisaatiot ovat kovasti halunneet olla mukana tukemassa taloudellisesti PET-

CT:n hankintaa Vaasan keskussairaalaan. Tuki voitaisiin antaa keräyksen muodossa tai suo-

rina rahallisina avustuksina. Tällä tavoin helpotettaisiin valtuuston päätöksentekoa kesä-

kuussa, sillä taloudellinen riski olisi silloin vastaavasti pienempi. 

Jos valtuustomme päättää hankinnasta kesäkuun kokouksessa, sen on siinä vaiheessa tiedet-

tävä, kuinka suuri summa ulkopuolisilta lahjoittajilta saadaan. Valtuuston on turvattava lo-

put rahoituksesta ja sen on tiedettävä, minkälaiseen summaan se sitoutuu. Hallitus valmiste-

lee asian valtuustolle ja sen vuoksi kaikkien sitoumusten on oltava selvillä viimeistään 

15. toukokuuta. Sitoumuksia koskevat ehdot ovat seuraavanlaiset: 

 

1. Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto tekee sitovan päätöksen PET-CT:n hankinnasta  ke-

säkuussa 2018. Sitä ennen ei Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus eikä kukaan Vaasan sai-

raanhoitopiirin virkamiehistä voi taata, että PET-CT hankitaan. Päätös riippuu täysin 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuustosta. 

 

2. Lahjoitus maksetaan Vaasan sairaanhoitopiirille kuukauden kuluessa siitä, kun Vaasan 

sairaanhoitopiiri on tehnyt toimittajan kanssa sopimuksen PET-CT:n hankkimisesta. 

 

3. Jos hankinta viivästyy markkinatuomioistuimeen tehdyn valituksen johdosta tai muista 

Vaasan sairaanhoitopiiristä riippumattomista syistä, sitoumus on silti voimassa siihen 

saakka, että se on pantu täytäntöön. 

 

4. Lahjoittajat eivät aseta lahjoituksen suhteen Vaasan sairaanhoitopiirille muita ehtoja 

kuin että PET-CT hankitaan. 

 

5. Lahjoittaja tekee juridisesti sitovan lupauksen tai solmii Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa 

sopimuksen yllä mainituin ehdoin.  

 
HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että juridisilta henkilöiltä voi-

daan 15.5.2018 saakka ottaa vastaan sitoumuksia PET-CT:n han-

kinnan tukemisesta. Annetun sitoumuksen on oltava sellainen, 

että se sitoo juridisesti lahjoittajaa. Lahjoittaja ja Vaasan sai-

raanhoitopiiri voivat myös vaihtoehtoisesti solmia sopimuksen 

yllä mainituin ehdoin. 

  

 

        jatkuu 
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Kokouksessa hallintojohtaja ehdotti, että päätösehdotusta täy-

dennetään seuraavasti ”valtuuston kesäkuussa pitämän kokouk-

sen jälkeen lahjoituksia otetaan edelleen vastaan tilillepanojen 

muodossa”. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 21 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 21 VKS 2025 -ohjelman päivittäminen 

Shp:n joht. 6 

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

tien. Hallitus käsitteli 22.1.2018 § 11. väliarviota ohjelman saavutuksista sekä kävi saatekes-

kustelun jatkovalmistelun pohjaksi ohjelman päivittämistarpeesta.  

 

Ohjelman päivitystä on valmisteltu käydyn keskustelun pohjalta. Osana valmistelua pidettiin 

työpaja henkilöstöstä koostetulle ryhmälle, jossa olivat edustettuina kaikki hoidon palvelu-

alueet sekä lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue. Työpajassa haluttiin henkilökunnan 

näkökulmia työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseksi. Työpajasta koostettu yhteenveto 

toimi ohjelman päivittämisen taustamateriaalina.  

 

Vaasan sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat, vastuualuejohtajat, ylihoitajat, luottamus-

miehet sekä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivat asiantuntijat kokoontuivat yhtei-

seen suunnittelu- ja kehittämispäivään 6.2.2018, jossa VKS 2025 ohjelmalle tehtiin neljässä 

ryhmässä päivitetyt tavoitteet. Hallituksen jäsenet oli kutsuttu mukaan iltapäiväksi. Silloin 

käytiin läpi kaikkien ryhmien tekemät ehdotukset, jonka jälkeen valittiin äänestämällä par-

haat ehdotukset. 

 

Päivitetyn VKS 2025 -ohjelman tavoitteet ovat: 

 

 Hoitotulokset ovat todennetusti maan huippuluokkaa  

 

 Hyvä laatu ja kokemukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan 

 

 Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailukykyisesti ja kustannustehokkaasti, toimin-

taa ja tiloja kehittämällä 

 

 Arvostettu, hyvinvoiva, innovatiivinen, vastuuntuntoinen ja tyytyväinen henkilökun-

ta haluaa suositella työpaikkaa 

 
 Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyöntiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteis-

työtä 

 

 Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen tiennäyttäjä 

 
 Mahdollistetaan asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu 

jatkuu 
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 Monipuolisempaa asiakaspalvelua digitalisaatiota hyödyntämällä 

 

Jokaiselle tavoitteelle valitaan mittarit ja tavoitearvot. Mittarit ja tavoitearvot esitetään halli-

tuksen kokouksessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi päivitetään sairaanhoitopiirin 

muut toimintaa ohjaavat ohjelmat ja suunnitelmat, ja kehittämisen seuranta jatkuu osana 

toiminnan- ja talouden suunnittelua ja seurantaa.  

 

 
SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy VKS 2025 -ohjelman 

uuden tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetasot ja vie ne 

edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.  

 

 Kokouksessa jaettiin selvitys strategisten tavoitteiden 

mittareista ja tavoitetasoista. 

   LIITE § 21 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti, ja päätti että myös 

infograafi päivitetään ja esitellään valtuuston kokouk-

sessa. 
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§ 22 Vaasan sairaanhoitopiirin tuki sairaalassa harjoitettavalle tieteelliselle tutki-

mukselle 

JYL 2 

Sillä, että sairaalassa harjoitetaan aktiivisesti tutkimustoimintaa, on sairaalalle ja sen imagol-

le, sen potilaille ja heidän hoitonsa laadulle sekä myös henkilöstön viihtyvyydelle ja rekry-

toinnille selvää merkitystä.  Sairaalassamme on tohtorin tutkinnon suorittaneita 34 kappa-

letta. Näistä kaksi kolmannesta on lääkäreitä tai hammaslääkäreitä ja loput pääasiassa jon-

kin luonnontieteellisen peruskoulutuksen suorittaneita erityistyöntekijöitä ja hoitajia. Tut-

kimusaktiviteetti on sairaalassamme kuitenkin ollut viime vuosina jyrkässä laskussa. Tälle 

on luonnollisesti monelaisia selityksiä, mutta keskeisimpänä syynä on valtion tutkimusrahoi-

tuksen saamisen vaikeutuminen. Syynä on valtion tutkimusrahojen raju 65 – 75 % lasku tällä 

vuosikymmenellä. Lisäksi muuttunut jakokäytäntö suosii yliopistosairaaloissa tehtävää tut-

kimusta. Tutkijoittemme saama rahoitus onkin laskenut tällä vuosikymmenellä lähes kym-

menesosaan aikaisemmasta runsaan 500.000 € tasosta. 

 

Vaasan keskussairaala tukee tutkimustoimintaa mm. resursoimalla tutkijakoulutukseen ja 

erilaiseen tutkimusinfraan (tilasto-ohjelmat, tieteellinen kirjasto, biopankki) sekä maksamal-

la tohtorintutkinnosta palkassa henkilökohtaista lisää. Nämä panostukset ovat kuitenkin 

osoittautuneet täysin riittämättömiksi ylläpitämään ja lisäämään tutkimusaktiviteettia.  

 

Viime vuosina yliopistosairaalat ovat voimakkaasti lisänneet kuntarahoitusta tieteelliseen 

tutkimukseen ja vuosittaiset satsaukset lasketaan miljoonissa euroissa. Myös tavalliset kes-

kussairaalat ovat lähteneet tälle linjalle ja esim. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on jo 

parina vuotena satsannut kuntarahaa 200.000 €/v tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimustyön 

tukemisen tarpeesta on sairaalan virkamiesjohto käynyt sisäisiä keskusteluja jo parin vuoden 

ajan, mutta voimakkaan säästötarpeen yhteydessä tätä sinänsä tarpeellista satsausta ei ole 

nähty aikaisemmin mahdolliseksi. Koska sairaalamme on voimakkaasti profiloitunut potilas-

turvallisuuden edelläkävijänä ja kehittäjänä, on aiheellista varata osa tutkimukseen kohdis-

tettavasta omasta rahoituksesta potilasturvallisuuden tutkimustyölle. 

 

JYL: esittää, että hallitus ilmaisee kannattavansa Vaasan keskussai-

raalassa harjoitettavan tutkimustyön tukemista budjettivaroin ja 

valtuuttaa virkamiesjohdon tekemään tästä suunnitelman osana 

vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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Hallitus 23 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 23 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 7 

Vähemmistökielisen lautakunnan pöytäkirja 2/2017, 21.11.2017 

Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 1/2018, 11.1.2018 

 

Pöytäkirjat liitteenä    LIITE § 23/1-2 

 

 

HJ:  pöytäkirjat merkitään tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 24 Hallintosäännön täydentäminen, johtoryhmät 

HJ 8 

Valtuusto hyväksyi 20.3.2017 uuden hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Uusi kun-

talaki edellytti hallintosäännön uudistamista, ja Suomen Kuntaliitto antoi sitä varten sään-

tömallin. Vaasan sairaanhoitopiiri oli ottanut uuden organisaatiomallin käyttöön 1.1.2017, ja 

sen vuoksi päätettiin, että organisaatioon ei tehdä muutoksia, vaan nykyinen organisaatio-

malli siirretään uuteen sääntöehdotukseen. Uudessa sääntöehdotuksessa huomioitiin vain ne 

toimielimet ja viranhaltijat, joilla on päätösvaltaa. Erilaisia yhteistyöelimiä ei huomioitu. Sen 

vuoksi myöskään sairaanhoitotoiminnan johtoryhmää (26 §) ja kuntayhtymähallinnon joh-

toryhmää (31 §) ei merkitty uuteen hallintosääntöön, sillä ne ovat sentyyppisiä ryhmiä, joilla 

ei ole varsinaista päätösvaltaa. Johtoryhmät ja niiden kokoonpano katsottiin kuitenkin enti-

sessä hallintosäännössä niin tärkeiksi, että ne määriteltiin siinä. Johtoryhmien poisjättämi-

nen uudesta hallintosäännöstä on virhe, joka on korjattava. 

  

Johtoryhmiä koskevat pykälät vanhassa hallintosäännössä olivat seuraavat: 

 

26 § Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä ja sen tehtävät 

 

Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, vastuualueiden johtajat, palvelualueiden ylihoitajat ja kaksi henkilökunnan 

edustajaa. Puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri. Sairaanhoitopiirin sairaanhoitotoimin-

nan johtoryhmän tehtävänä on osaltaan tukea vastuualueiden ja palvelualueiden sairaanhoi-

dollisen toiminnan kehittämistä ja koordinointia pyrittäessä siihen, että sairaanhoitopiirin 

toiminta ja tulokset vastaavat valtuuston asettamia tavoitteita ja päämääriä. 

 

31 § Kuntayhtymähallinnon johtoryhmä ja sen tehtävät 

 

Kuntayhtymähallinnon johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, hallintojohtaja, HR-johtaja ja talousjohtaja. 

Puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja. Kuntayhtymähallinnon johtoryhmän teh-

tävänä on vastata, että sairaanhoitopiirin toiminta ja tulokset vastaavat valtuuston asettamia 

tavoitteita ja päämääriä. 

 

Pykälät sopisivat parhaiten 3. lukuun (henkilöstöorganisaatio) pykälinä 18 ja 19. Niinpä ny-

kyisen hallintosäännön pykälien numerointi muuttuisi pykälästä 20 eteenpäin. 

 

 

          jatkuu 
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Hallitus 24 19.2.2018 

 

 

 

 

HJ: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että entisen hallintosäännön py-

kälät 26 ja 31 sisällytetään muuttumattomina nykyiseen hallinto-

sääntöön pykälinä 18 ja 19 ja että pykälien numerointi muuttuu 

pykälästä 20 eteenpäin. 

 

HALL: Asian käsittelyn aikana jäsen Mona Vikström ehdotti, puheen-

johtaja Hans Frantzin kannattamana, että kuntayhtymähallin-

non johtoryhmää täydennetään juristilla. Hallitus hyväksyi val-

mistelun yksimielisesti sillä lisäyksellä, että kuntayhtymähallin-

non johtoryhmään lisätään juristi. 

 __________ 
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Hallitus 20 4.3.2016 

Hallitus 25 19.2.2018 

 

 

 

§ 20 Sopimus oikeudesta suorittaa yksityisiä patologipalveluita 

 

HJ 5 

Vaasan keskussairaalan johtokunta on 18.12.1996 laatinut yleisen sopimusmallin siitä, millä 

ehdoilla henkilökunnalle annetaan mahdollisuus ottaa vastaan yksityispotilaita sairaalan ti-

loissa. Sopimus syntyi osittain vastapainona sille, että joillekin lääkäreille annettiin ns. EML-

järjestelmän puitteissa oikeus hoitaa yksityispotilaita. EML-järjestelmä lakkautettiin vuonna 

2008. Nykytilanteessa ainoastaan patologiassa sovelletaan vähissä määrin tätä vanhaa sopi-

musta. 

 

Koska sopimus on niin vanha eikä vastaa nykyistä tilannetta, sen tulevaisuudesta on keskus-

teltu patologien kanssa. Nykyisin patologiassa otetaan viikoittain vastaan pari näytettä, jotka 

tulevat pieniltä lääkäriasemilta Vaasassa. On hyvä, että nämä näytteet tutkitaan Vaasan kes-

kussairaalassa, sillä on potilaan etu, että näytteet ovat täällä, jos kyseinen sairaus vaatii jat-

kotoimenpiteitä keskussairaalassa.  

 

On periaatekysymys, salliiko sairaala sen, että siellä harjoitetaan yksityistä toimintaa ja mi-

ten taataan, että ehdot ovat samat koko henkilöstölle. Nykytilanteessa muut ryhmät eivät 

kuitenkaan ole olleet kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta, joten se, että patologit jatkavat 

toimintaansa niin kauan kuin se ei aiheuta kuntayhtymälle ongelmia, ei sodi kenenkään etuja 

vastaan. Uusi sopimusluonnos on laadittu ja se perustuu siihen, että patologit korvaavat sai-

raalalle 75 % tutkimuksen kuluista, sisäisen hintaluettelon mukaisesti. Näin sairaala saa ku-

lunsa katettua eikä verovaroja käytetä yksityisen toiminnan rahoittamiseen. Patologian näyt-

teiden lääkärikulujen osuudeksi on arvioitu 25 %. Tutkimusten määrää on rajoitettu niin, et-

tä ne saavat viedä korkeintaan kaksi tuntia viikossa oman työajan ulkopuolella. Sopimus-

luonnos on liitteenä. 

 

Sopimusluonnos     LIITE § 20 

 

HJ:  ehdottaa hallituksen päättävän, että 

- Vaasan keskussairaalan johtokunnan 1996 hyväksymää van-

haa sopimusmallia ei vastaisuudessa sovelleta Vaasan sai-

raanhoitopiirissä 

- hallitus hyväksyy uuden sopimusluonnoksen patologian 

osalta. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

          jatkuu 
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Hallitus 25 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 25 Sopimus oikeudesta suorittaa yksityisiä patologipalveluita 

HJ 9 

Kun sairaalan patologien kanssa solmittiin sopimus, sen haluttiin olevan voimassa 

31.12.2017 saakka, sillä sopimuksen arvioinnille haluttiin antaa mahdollisuus ja myös seura-

ta, muuttuuko tilanne. Nykyisen tilanteen perusteella ei ole mitään syytä olla jatkamatta so-

pimusta kahdella vuodella 31.12.2019 saakka. Asiasta on keskusteltu patologien kanssa ja 

myös he katsovat, että sopimusteksti voi pysyä entisellään. Hinnoittelu perustuu siten 

1.1.2018 voimassa oleviin sisäisiin hintoihin. 

 

 

Sopimusluonnos     LIITE § 25 

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus jatkaa sopimusta yksityisistä patologipal-

veluista niin, että se voimassa 31.12.2019 saakka. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 26 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 26 Sopimus ICT-palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta 

HJ 10 

Maakuntauudistuksen valmistelu etenee, ja uuden maakunnan on tarkoitus alkaa toimia 

1.1.2020. Se merkitsee muun muassa sitä, että todella monet ICT-kysymyksiin liittyvät asiat 

on valmisteltava ja suunniteltava, eikä vähiten sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Valtioval-

ta on luvannut antaa Pohjanmaan liitolle valtiontukea selvitystyötä varten. Pohjanmaan liitto 

ei kykene tekemään kaikkea selvitystyötä yksin, vaan suurin osa työstä tehdään sairaanhoi-

topiirin johdolla, sillä Vaasan sairaanhoitopiiri pystyy tekemään suorahankintoja Medbit 

Oy:ltä ja sillä on myös henkilöstöä, joka pystyy tekemään työtä tällaisten kysymysten parissa. 

Niinpä Pohjanmaan liiton ja Vaasan sairaanhoitopiirin kesken on solmittava puitesopimus, 

jotta Vaasan sairaanhoitopiiri saa ylimääräiset kulunsa katettua valtiontuen avulla. Ohessa 

on ehdotus puitesopimukseksi. Puitesopimuksessa ei ole mainittu erikseen projekteja tai 

summia, sillä niistä sovitaan erikseen aina projektin alkaessa.  

 

ICT-sopimusluonnos    LIITE § 26 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy ehdotuksen puitesopimukseksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 27 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 27 Virkanimikemuutos 

HJ 11 

Yksi LVI-teknikoistamme on jäänyt eläkkeelle. Kun toimi nyt julistetaan avoimeksi, olisi 

ammattinimikettä muutettava, sillä teknikoita ei enää kouluteta. Tekninen johtaja ehdottaa, 

että nimike muutetaan LVIA-asiantuntijaksi. Tällainen nimike on myös eläkerekisterissä. 

 

 

HJ: ehdottaa, että LVI-teknikon nimike muutetaan LVIA-

asiantuntijaksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 28 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 28 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 7  

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 28/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 28/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 28/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 28/4 

 

 

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

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 29 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta 

JYL 3 

Vaasan keskussairaalan avoinna olevaa fyysikon virkaa on ainoana hakijana hakenut, fyysik-

ko Juha-Pekka Niskanen.  

 

Onkologian ylilääkäri Antti Jekusen mukaan Juha-Pekka Niskanen täyttää viran muodolliset 

pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta hänellä ei ole vaadittavia kielitodistuksia. Hän on 

toiminut onkologian klinikassamme 11.1.2016 lähtien. Fyysikolla ei ole suoraan potilaskon-

taktia, mutta osa potilaspapereista on ruotsiksi ja sädehoidon henkilökunnassa on ruotsin-

kielisiä. Näissä tilanteissa Juha-Pekka on osoittanut hallitsevansa ruotsin kielen hyvin. Juha-

Pekka Niskanen anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimusten osalta ja ilmoittaa osal-

listuvansa sairaanhoitopiirin järjestämään kieliopetukseen. 

Anomus       LIITE 29/1 

 

Onkologian ylilääkäri Antti Jekunen ja medisiinisen vastuualueen johtaja Christian Kantola 

puoltavat erivapauden myöntämistä Juha-Pekka Niskaselle. 

       LIITE § 29/2 

       LIITE § 29/3 

 

 

JYL:  esittää, että hallitus myöntää fyysikolle Juha-Pekka Niskaselle 

erivapauden ruotsin kielen hyvästä kirjallisesta ja suullisesta kie-

litaitovaatimuksesta. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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Hallitus 204 12.12.2017 

Hallitus 30 19.2.2018 

 

§ 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:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________     jatkuu 
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§ 30 Psykiatrian vastuualuejohtajan viran täyttäminen 

JYL 4 

Ilmoitetun hakuajan kuluessa on avoimeksi julistettua psykiatrian vastuualuejohtajan virkaa 

(C1V51015) hakenut LL psykiatrian ylilääkäri Juha Kemppinen. Edelliseltä hakukierrokselta 

huomioidaan myös LL psykiatrian erikoislääkäri Kaisa Luntamon hakemus. 

Hakuilmoitus liitteenä    LIITE § 30/1 

 

Hakijat täyttävät viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset. 

Yhteenveto hakijoista (jaetaan hallitukselle)  LIITE § 30/2  

 

Juha Kemppinen täyttää viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset, suomen ja ruotsin kielten 

hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Hän on kahdesta hakijasta huomattavasti meritoituneempi 

niin johtamisosaamiseltaan ja -kokemukseltaan, kliiniseltä kokemukseltaan kuin tieteellisiltä 

meriiteiltäänkin. Vaasan keskussairaalan psykiatrian vastuualueella on lisäksi jo ehtinyt hä-

nen toimestaan käynnistyä voimakas systemaattinen kehittämistyö. Juha Kemppinen on ha-

kijoista siten sopivin tehtävään psykiatrian vastuualueelle. 

 

Juha Kemppisen CV (jaetaan hallitukselle)  LIITE § 30/3 

 

 

 

 

JYL: esittää, että hallitus valitsee psykiatrian vastuualuejohtajan vir-

kaan Juha Kemppisen 1.4.2018 lukien. Henkilövalinta on ehdol-

linen siihen saakka kunnes hyväksyttävä lääkärintodistus on esi-

tetty (30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista). 

Palkkaus liitteen mukainen. 

LIITE § 30 /4 (jaetaan hallitukselle) 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Hallitus 31 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 31 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

Hallitusta informoitiin valinnanvapauslainsäädäntöä koskevasta maakuntahankkeesta. 

Vaasan kaupungin terveyskeskuksesta siirtyy meille kaksi osastoa. Hallitusta informoitiin 

viimeisimmästä niitä koskevasta keskustelusta.  

Hallitusta informoitiin jonotilanteesta. 

Hallitusta informoitiin kiireetöntä leikkaustoimintaa koskevista muutoksista. 

__________ 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    19.2.2018 

 

Muutoksenhakukiellot 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 28 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 

 

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. 

 


